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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.  
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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. 

B3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros 

feitos salientables, utilizando para iso as nocións básicas de 

sucesión, duración e simultaneidade.  

CSC 

 
B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, 

inseríndoo no contexto adecuado. 
B3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible 

para cada época. 
CS 

CCL 

B3.7. Datar a Prehistoria e a Idade Antiga, e distinguir a escala 

temporal de etapas como estas. 
B3.7.1. Distingue etapas dentro da historia antiga.  CSC 

CMCCT 

B3.11. Coñecer algunhas características da vida humana neste 

período, así como o establecemento e a difusión de diferentes 

culturas urbanas, despois do neolítico. 

B3.11.1. Describe formas de organización socio-económica e 

política, novas ata entón, como os diversos imperios de 

Mesopotamia e de Exipto.  

CSC 

CCL 

B3.13. Explicar as etapas en que se divide a historia de Exipto. B3.13.2. Describe as principais características das etapas 

históricas en que se divide Exipto 

CSC 

CCL 

B3.15. Localizar e describir algúns exemplos arquitectónicos de 

Exipto e de Mesopotamia. 

B3.15.1. Localiza nun mapa os principais exemplos da arquitectura 

exipcia e da mesopotámica. 

CSC 

CAA 
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B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, 

inseríndoo no contexto adecuado. 
B3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible 

para cada época. 

CSC 

CCL 
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B3.16. Coñecer os trazos principais das polis gregas e a 

transcendencia do concepto de democracia. 
B3.16.2. Describe algunhas das diferenzas entre a democracia 

grega e as democracias actuais. 
CSC 

CCL 

CAA 

B3.18. Distinguir entre o sistema político grego e o helenístico. 

 

B3.18.2. Contrasta as accións políticas da Atenas de Pericles co 

Imperio de Alexandre Magno. 

CSC 

CAA 

B3.19. Entender o alcance do clásico na arte e na cultura 

occidentais. 
B3.19.1. Explica as características esenciais da arte grega e a súa 

evolución no tempo. 

CSC 

CCL 
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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. 

B3.3.1. 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. 
B3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible 

para cada época. 
CSC 

CCL 

B3.20. Caracterizar os trazos principais da sociedade, a economía 

e a cultura romanas, e recoñecer os conceptos de cambio e 

continuidade na historia da Roma antiga. 

B3.20.2. Identifica diferenzas e semellanzas entre as formas de 

vida republicanas e as do imperio na Roma antiga. 

CSC 

CAA 

B3.21. Identificar e describir os trazos característicos de obras da 

arte grega e romana, diferenciando entre os que son específicos. 
B3.21.1. Compara obras arquitectónicas e escultóricas de época 

grega e romana. 

CSC 

CAA 

B3.22. Establecer conexións entre o pasado da Hispania romana 

e o presente. 

B3.22.2. Analiza exemplos do legado romano que sobreviven na 

actualidade. 

CSC 

CAA 
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B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, 

inseríndoo no contexto adecuado. 
B3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible 

para cada época. 

CSC 

CCL 

B3.17. Entender a transcendencia do concepto de colonización. B3.17.1. Localiza nun mapa histórico as colonias gregas do 

Mediterráneo. 
CSC 

CAA 

B3.22. Establecer conexións entre o pasado da Hispania romana 

e o presente. 
B3.22.1. Fai un mapa da Península Ibérica onde se reflicten os 

cambios administrativos en época romana.  

CSC 

CAA 

B3.22.3. Entende que significou a romanización en distintos 

ámbitos sociais e xeográficos.  
CSC 
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2. Avaliación e cualificación. 
 

2.1.  PROCEDEMENTOS                          
                                                                                      

• A observación do progreso do alumnado que se realizará de forma diaria, vendo os seus 

problemas e sobre todo observando o seu grao de implicación. Estes datos serán recollidos por 

escrito no caderno de aula do profesorado. 

• Análise das actividades realizadas polo alumno desde as súas casas. 

• Seguimento do alumnado nas tarefas de investigación.  Comprobaremos o grao de rigorosidade 

na recollida de datos  e no tratamento dos mesmos.  

• Valoración dos contidos adquiridos polo alumnado e das competencias clave en relación ás 

actividades de repaso e reforzo sobre as avaliacións impartidas en clase co obxectivo de que 

poidan recuperalas.  

• A actitude, a participación voluntaria e seguimento das explicacións do profesor quedarán 

rexistradas por escrito no caderno do profesor. O que valoramos é a capacidade do alumnado 

para razoar e solucionar problemas e preguntas que lle suscitamos ou que xorden debido a súa 

curiosidade, a motivación persoal perante a materia e as dificultades que xorden, así como a 

capacidade de argumentar.  

 

2.2.  INSTRUMENTOS 

 

As fontes ou instrumentos de avaliación de que nos serviremos para avaliar o proceso de 

aprendizaxe dos alumnos serán:  

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

1) A observación do 

progreso do 

alumnado.  

1) Recollida de datos no caderno de aula do profesor: rexistro das 

dificultades do alumnado, e o grao de consecución das mesmas.  

 

2) Observación da súa participación colectiva no blog e corrección de 

actividades online entre tod@s. Valoraremos a participación, e o 

grao de execución das actividades. 

 

2) Análise das 

actividades realizadas 

polo alumnado desde 

casa. 

3) Seguimento do 

alumnado nas tarefas 

de investigación.   

1) Análise de traballos de investigación ou actividades nas que 

empreguen as TIC. Teremos en conta como buscan información, en 

que fontes, si a contrastan,  como extraen as conclusións (si saben 
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explicalo correctamente), e como as redactan, (si empregan 

vocabulario propio, si entenden os conceptos máis específicos). 

4) Valoración dos 

contidos adquiridos 

polo alumnado e das 

competencias.  

1) Corrección das actividades de repaso e reforzo da primeira e 

segunda avaliación, entregadas online para que poidan 

recuperalas. 

5) Estudo da actitude  e 

da participación 

voluntaria. 

 

1) Valoración por escrito da participación e actitude. Preténdese 

valorar a participación dos alumnos e das alumnas ó longo deste 

trimestre. Quedarán rexistradas por escrito no caderno do 

profesor.  

Así terase en conta interese polas actividades, as preguntas 

que se fan, as respostas ás pregunta do profesor e dos 

compañeiros, a participación e realización de traballos tanto 

individuais como de grupo (sempre falamos de actividades online), 

ou o seguimento, sempre que sexa posible, a través da web das 

explicacións do profesorado (videoconferencias). 

 

2.3.  CUALIFICACIÓN  FINAL 

 

A cualificación final será o resultado de facer a media da primeira e segunda avaliación, tendo 

en conta as recuperacións das mesmas que se farán ó longo do terceiro trimestre.  

As actividades que fagamos neste trimestre estarán enfocadas á recuperar as avaliacións 

suspensas e si as realizan serán valoradas positivamente coa finalidade de axudar ó alumnado a 

superar o curso actual, dada a situación de excepcionalidade. Por este motivo serán tidas en conta, 

ben para recuperar calquera avaliación para aqueles alumnos que a teñan suspensa, ben para 

redondear a nota en positivo para aqueles que xa estean aprobados.  

No caso do alumnado que ten que recuperar, unha vez que nos poñamos en contacto con eles 

e as súas familias, e tendo en conta a súa situación actual, si non entrega as tarefas propostas, a media 

das dúas avaliacións non experimentará cambio algún debido ó abandono da materia. 

En calquera caso, para aprobar será necesario obter a cualificación de 5.  
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2.4.  PROBA  EXTRAORDINARIA  DE  SETEMBRO 

 

A proba extraordinaria de setembro, si a situación o permite,  consistirá nun único exame que 

se realizará en base ós contidos impartidos nos dous primeiros trimestres, dos que xa foron avaliados 

na aula.  

Para aprobar será necesario obter a cualificación de 5.  

 

2.5.  ALUMNADO  DE  MATERIA  PENDENTE 

 

En 1º da ESO non temos alumnado con materias pendentes de cursos anteriores.  

 

Para aqueles alumnos que estean cursando a ESO e teñan pendente a materia de Xeografía e 

Historia de 1º da ESO, os criterios serán os seguintes: 

Criterios de avaliación: 

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

adecuado. 

• 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. 

• B1.6. Ter unha visión global do medio físico europeo e mundial, e das súas características 

xerais 

• B1.5. Localizar no mapamundi físico as principais unidades do relevo mundiais, os grandes 

ríos e as grandes zonas climáticas, e identificar as súas características. 

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

consecuencias. 

• B1.9. Coñecer, comparar e describir os grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o 

espazo xeográfico europeo 

• B3.8. Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e os acontecementos 

históricos máis salientables da Prehistoria e da Idade Antiga, para adquirir unha perspectiva 

global da súa evolución. 

• B3.9. Coñecer as características da vida humana correspondentes aos dous períodos en que 

se divide a Prehistoria: Paleolítico e Neolítico. 

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

• B3.19. Entender o alcance do clásico na arte e na cultura occidentais. 
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3. Atención á diversidade. 
 

En 1º da ESO temos dous alumnos con ACIS (adaptación curriculares). Ambos teñen as dúas 

avaliacións aprobadas. Namentres, seguiremos traballando con eles empregando fichas específicas 

nas que se reforzan os contidos básicos e se adaptan as actividades ao nivel de competencia curricular 

do alumnado. Flexibilizaremos os prazos de entrega e  coordinaremos as nosas actuación co 

departamento de orientación. 

 

• B3.20. Caracterizar os trazos principais da sociedade, a economía e a cultura romanas, e 

recoñecer os conceptos de cambio e continuidade na historia da Roma antiga. 

• B3.21. Identificar e describir os trazos característicos de obras da arte grega e romana, 

diferenciando entre os que son específicos. 

• B3.22. Establecer conexións entre o pasado da Hispania romana e o presente. 

Criterios de cualificación: 

 

• Actividades de recuperación: 100% da nota. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

• Procedementos:   

- Análise das actividades realizadas polo alumnado desde casa. 

- Valoración dos contidos adquiridos polo alumnado e das competencias. 

• Instrumentos: corrección do  caderno de actividades de repaso (que xa foi entregado en 

aula, e no caso dos alumnos que o extraviasen facilitaráselles unha copia por correo 

electrónico). 

4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)   

Actividades  

• Ó longo do terceiro trimestre, co obxectivo de facilitar a 

recuperación das avaliacións suspensas faranse actividades de 

recuperación e reforzo sobre os contidos xa impartidos en aula 

como: esquemas, preguntas, actividades online de reforzo, 
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videoconferencias para solucionar posibles dubidas.  

• No caso dos alumnos que teñan a materia aprobada, 

impartiremos actividades de ampliación para continuar co 

proceso de ensino ata finalizar o curso escolar. Algunha destas 

actividades tamén poden estar enfocadas a recuperar 

avaliacións suspensas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• Para aqueles alumnos que están conectados empregamos os 

seguintes recursos informáticos:  

- Conexión mediante: videoconferencias, páxina web con 

actividades, blog para publicar as respostas e corrixir entre 

todos, acceso a aula virtual do centro e comunicación 

individual e colectiva mediante correo electrónico.  

• No caso de alumnos sen conectividade entregamos as tarefas 

pertinentes a través dos titores/orientación do centro para que 

llo fan chegar por outros medios (correo, contacto telefónico ). 

Actualmente todos os alumnos teñen acceso a internet ou 

contacto directo cos titores (sobre todo no caso de alumnado 

con necesidades especiais ós que nos diriximos a través do 

departamento de orientación). Si a conectividade é mala ou 

limitada, o que facemos é ampliar os prazos de entrega das 

actividades para facilitarlle o aprobado ó alumnado. 

 

Materiais e recursos 

• Libro de texto para facilitar a comprensión e a aprendizaxe que 

sirva como manual de consulta e tamén para facer actividades. 

Hai alumnado con licencia dixital que pode acceder mediante 

ordenador.   

• Páxina web e blogs que nos sirven de soporte dixital para 

desenvolver os contidos das unidades e as actividades.  

• Utilización de imaxes con Internet ou presentacións de 

Powerpoints para ler e interpretar as imaxes e os espazos 

representadas en debuxos, infografías e fotografías, cartografía. 

Dáselle importancia e contido informativo á linguaxe 

cartográfica e icónica. 
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• Emprego de recursos informáticos: actividades interactivas de 

repaso e ampliación como:  imaxes de arte, crebacabezas, sopas 

de letras, preguntas sobre os contidos, busca de información 

etc. 

• Elaboración de liñas cronolóxicas que nos permitan situar os 

acontecementos históricos no tempo de forma precisa e 

ordenada.  

• Elaboración de esquemas conceptuais para favorecer a 

comprensión das unidades, recollendo as ideas esencias das 

mesmas.  

• Distintos tipos de actividades con diferente grao de dificultade e 

distinta finalidade: 

- Actividades de asimilación: memorización; completar frases, 

mapas conceptuais e árbores representativas explicativas; 

resumo; comprensión; definición. 

- Actividades de razoamento: buscar causas, deducir 

consecuencias; relación causa-efecto; relación xeral; análise 

(diferenzas); síntese (semellanzas); de aplicación. 

- Actividades léxicas: vocabulario específico do tema; 

definición de conceptos, familias léxicas (comparación, 

derivación e parasíntese); sinónimos; antónimos; 

etimoloxías; definición de termos. 

- Actividades de comentario: interpretación; opinión; 

comprensión. 

- Actividades de investigación: investigación xeral; 

investigación do contorno, fichas. 

- Técnicas de aprendizaxe: esquemas; cadro sinóptico; cadro 

comparativo; mapa conceptual; árbore representativa 

explicativa (ARE); remuíño de ideas. 

- Actividades de equipo que se poidan facer a través de 

internet (por exemplo en drive). 
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5. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

• O alumnado será informado das pautas a seguir o longo deste 

trimestre e dos criterios de cualificación vía e-mail. 

• Comunicarase así mesmo que para que todos os membros da 

comunidade educativa podan acceder á información, quedará 

exposta na paxina web do centro a adaptación da programación 

de xeografía e historia.   

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.  
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B2.1. Comentar a información en mapas do mundo sobre a 

densidade de poboación e as migracións. 

 

B2.1.1. Localiza no mapa mundial os continentes e as áreas máis 

densamente poboadas. 

CAA,  

CSC, CD 

 

B2.1. Comentar a información en mapas do mundo sobre a 

densidade de poboación e as migracións. 

 

 

B2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de 

orixe e nos de acollemento. CAA,  

CSC, CD 
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B2.7. Recoñecer as características das cidades españolas e 

galegas, e as formas de ocupación do espazo urbano. 

B2.7.1. Interpreta textos que expliquen as características das 

cidades de España e de Galicia, axudándose de Internet ou de 

medios de comunicación escrita. 

CAA,  

CSC, CD, CCL 

 

B2.6. Comprender o proceso de urbanización, os seus proles e os 

seus contras en Europa. 

 

B2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en 

Europa. 

CAA,  

CSC, CD,  
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B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, 

evolución e dinámica, e ás súas migracións e políticas de 

poboación. 

 

B2.2.1. Explica as características da poboación europea. CAA,  

CSC, CD 

 

B2.6. Comprender o proceso de urbanización, os seus proles e os 

seus contras en Europa. 

B2.6.2. Distingue os tipos de cidades do noso continente. CAA,  

CSC, CD,  
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 B2.3. Analizar as características da poboación española, a súa 

distribución, dinámica e evolución, e os movementos migratorios. 

 

 

B2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas 

Comunidades Autónomas. CAA,  

CSC, CD,  

B2.3. Analizar as características da poboación española, a súa 

distribución, dinámica e evolución, e os movementos migratorios. 

 

B2.3.2. Analiza en distintos medios os movementos migratorios 

nas últimas tres décadas en España. 
CAA,  

CSC, CD,  

B2.4. Analiza as características da poboación de Galicia, a súa 

distribución, dinámica e evolución, e os movementos migratorios. 

 

 

B2.4.1. Coñece o proceso da emigración galega, as súas etapas e 

os destinos principais. CAA,  

CSC, CD, CCL 
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2. Avaliación e cualificación. 
 

2.1.  PROCEDEMENTOS                          
                                                                                      

• A observación do progreso do alumnado que se realizará de forma diaria, vendo os seus 

problemas e sobre todo observando o seu grao de implicación. Estes datos serán recollidos por 

escrito no caderno de aula do profesorado. 

• Análise das actividades realizadas polo alumno desde as súas casas. 

• Seguimento do alumnado nas tarefas de investigación.  Comprobaremos o grao de rigorosidade 

na recollida de datos  e no tratamento dos mesmos.  

• Valoración dos contidos adquiridos polo alumnado e das competencias clave en relación ás 

actividades de repaso e reforzo sobre as avaliacións impartidas en clase co obxectivo de que 

poidan recuperalas.  

• A actitude, a participación voluntaria e seguimento das explicacións do profesor quedarán 

rexistradas por escrito no caderno do profesor. O que valoramos é a capacidade do alumnado 

para razoar e solucionar problemas e preguntas que lle suscitamos ou que xorden debido a súa 

curiosidade, a motivación persoal perante a materia e as dificultades que xorden, así como a 

capacidade de argumentar.  

 

2.2.  INSTRUMENTOS 

 

As fontes ou instrumentos de avaliación de que nos serviremos para avaliar o proceso de 

aprendizaxe dos alumnos serán:  

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

1) A observación do 

progreso do 

alumnado.  

1) Recollida de datos no caderno de aula do profesor: rexistro das 

dificultades do alumnado, e o grao de consecución das mesmas.  

 

2) Observación da súa participación colectiva no blog e corrección de 

actividades online entre tod@s. Valoraremos a participación, e o 

grao de execución das actividades. 

 

2) Análise das 

actividades realizadas 

polo alumnado desde 

casa. 
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3) Seguimento do 

alumnado nas tarefas 

de investigación.   

1) Análise de traballos de investigación ou actividades nas que 

empreguen as TIC. Teremos en conta como buscan información, en 

que fontes, si a contrastan,  como extraen as conclusións (si saben 

explicalo correctamente), e como as redactan, (si empregan 

vocabulario propio, si entenden os conceptos máis específicos). 

4) Valoración dos 

contidos adquiridos 

polo alumnado e das 

competencias.  

1) Corrección das actividades de repaso e reforzo da primeira e 

segunda avaliación, entregadas online para que poidan 

recuperalas. 

5) Estudo da actitude  e 

da participación 

voluntaria. 

 

1) Valoración por escrito da participación e actitude. Preténdese 

valorar a participación dos alumnos e das alumnas ó longo deste 

trimestre. Quedarán rexistradas por escrito no caderno do 

profesor.  

Así terase en conta interese polas actividades, as preguntas 

que se fan, as respostas ás pregunta do profesor e dos 

compañeiros, a participación e realización de traballos tanto 

individuais como de grupo (sempre falamos de actividades online), 

ou o seguimento, sempre que sexa posible, a través da web das 

explicacións do profesorado (videoconferencias). 

 

2.3.  CUALIFICACIÓN  FINAL 

 

A cualificación final será o resultado de facer a media da primeira e segunda avaliación, tendo 

en conta as recuperacións das mesmas que se farán ó longo do terceiro trimestre.  

As actividades que fagamos neste trimestre estarán enfocadas á recuperar as avaliacións 

suspendidas e si as realizan serán valoradas positivamente coa finalidade de axudar ó alumnado a 

superar o curso actual, dada a situación de excepcionalidade. Por este motivo serán tidas en conta, 

ben para recuperar calquera avaliación para aqueles alumnos que a teñan suspensa, ben para 

redondear a nota en positivo para aqueles que xa estean aprobados.  

No caso do alumnado que ten que recuperar, unha vez que nos poñamos en contacto con eles 

e as súas familias, e tendo en conta a súa situación actual, si non entrega as tarefas propostas, a media 

das dúas avaliacións non experimentará cambio algún debido ó abandono da materia. 

En calquera caso, para aprobar será necesario obter a cualificación de 5.  
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2.4.  PROBA  EXTRAORDINARIA  DE  SETEMBRO 

 

A proba extraordinaria de setembro, si a situación o permite,  consistirá nun único exame que 

se realizará en base ós contidos impartidos nos dous primeiros trimestres, dos que xa foron avaliados 

na aula.  

Para aprobar será necesario obter a cualificación de 5.  

 

2.5.  ALUMNADO  DE  MATERIA  PENDENTE 

 

Para aqueles alumnos que estean cursando a ESO e teñan pendente a materia de Xeografía e 

Historia de 2º da ESO, os criterios serán os seguintes: 

Criterios de avaliación: 

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

adecuado. 

• 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. 

• B1.6. Ter unha visión global do medio físico europeo e mundial, e das súas características 

xerais. 

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

consecuencias. 

• B3.6. Caracterizar a alta Idade Media en Europa e recoñecer a dificultade da falta de fontes 

históricas neste período. 

• B3.9. Analizar a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns, nos seus aspectos 

socioeconómicos, políticos e culturais. 

• B3.11. Entender o concepto de crise e as súas consecuencias económicas e sociais. 

• B1.3. Situar no mapa de España as unidades e os elementos principais do relevo peninsular, 

así como os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos. 

• B1.4. Situar no mapa de Galicia as unidades e os elementos principais do relevo, así como os 

grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos. 

• B2.1. Comentar a información en mapas do mundo sobre a densidade de poboación e as 

migracións. 

• B2.6. Comprender o proceso de urbanización, os seus proles e os seus contras en Europa. 

• B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, evolución e dinámica, e 
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ás súas migracións e políticas de poboación. 

Criterios de cualificación: 

 

• Actividades de recuperación: 100% da nota. 

 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

• Procedementos:   

- Análise das actividades realizadas polo alumnado desde casa. 

- Valoración dos contidos adquiridos polo alumnado e das competencias. 

• Instrumentos: corrección do  caderno de actividades de repaso (que xa foi entregado en 

aula, e no caso dos alumnos que o extraviasen facilitaráselles unha copia por correo 

electrónico). 

3.  Metodoloxía  e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, ref orzo, e no seu 

caso, ampliación)   

Actividades  

• Ó longo do terceiro trimestre, co obxectivo de facilitar a 

recuperación das avaliacións suspensas faranse actividades de 

recuperación e reforzo sobre os contidos xa impartidos en aula 

como: esquemas, preguntas, actividades online de reforzo, 

videoconferencias para solucionar posibles dubidas.  

• No caso dos alumnos que teñan a materia aprobada, 

impartiremos actividades de ampliación para continuar co 

proceso de ensino ata finalizar o curso escolar. Algunha destas 

actividades tamén poden estar enfocadas a recuperar 

avaliacións suspensas. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

• Para aqueles alumnos que están conectados empregamos os 

seguintes recursos informáticos:  

- Conexión mediante: videoconferencias, páxina web con 

actividades na plataforma de Google Classroom, acceso a 

Aula Virtual do centro e comunicación individual e colectiva 
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mediante correo electrónico.  

• No caso de alumnos sen conectividade entregamos as tarefas 

pertinentes a través dos titores/orientación do centro para que 

llo fan chegar por outros medios (correo, contacto telefónico ). 

Actualmente todos os alumnos teñen acceso a internet ou 

contacto directo cos titores (sobre todo no caso de alumnado 

con necesidades especiais ós que nos diriximos a través do 

departamento de orientación). Si a conectividade é mala ou 

limitada, o que facemos é ampliar os prazos de entrega das 

actividades para facilitarlle o aprobado ó alumnado. 

 

Materiais e recursos 

• Libro de texto para facilitar a comprensión e a aprendizaxe que 

sirva como manual de consulta e tamén para facer actividades. 

Hai alumnado con licencia dixital que pode acceder mediante 

ordenador.   

• Páxina web e blogs que nos sirven de soporte dixital para 

desenvolver os contidos das unidades e as actividades.  

• Utilización de imaxes con Internet ou presentacións de 

Powerpoints para ler e interpretar as imaxes e os espazos 

representadas en debuxos, infografías e fotografías, cartografía. 

Dáselle importancia e contido informativo á linguaxe 

cartográfica e icónica. 

• Emprego de recursos informáticos: actividades interactivas de 

repaso e ampliación como:  imaxes de arte, crebacabezas, sopas 

de letras, preguntas sobre os contidos, busca de información etc. 

• Elaboración de liñas cronolóxicas que nos permitan situar os 

acontecementos históricos no tempo de forma precisa e 

ordenada.  

• Elaboración de esquemas conceptuais para favorecer a 

comprensión das unidades, recollendo as ideas esencias das 

mesmas.  

• Distintos tipos de actividades con diferente grao de dificultade e 

distinta finalidade: 
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- Actividades de asimilación: memorización; completar frases, 

mapas conceptuais e árbores representativas explicativas; 

resumo; comprensión; definición. 

- Actividades de razoamento: buscar causas, deducir 

consecuencias; relación causa-efecto; relación xeral; análise 

(diferenzas); síntese (semellanzas); de aplicación. 

- Actividades léxicas: vocabulario específico do tema; 

definición de conceptos, familias léxicas (comparación, 

derivación e parasíntese); sinónimos; antónimos; 

etimoloxías; definición de termos. 

- Actividades de comentario: interpretación; opinión; 

comprensión. 

- Actividades de investigación: investigación xeral; 

investigación do contorno, fichas. 

- Técnicas de aprendizaxe: esquemas; cadro sinóptico; cadro 

comparativo; mapa conceptual; árbore representativa 

explicativa (ARE); remuíño de ideas. 

- Actividades de equipo que se poidan facer a través de 

internet (por exemplo en drive). 

4.  Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás familias 

• O alumnado será informado das pautas a seguir o longo deste 

trimestre e dos criterios de cualificación vía e-mail. 

• Comunicarase así mesmo que para que todos os membros da 

comunidade educativa podan acceder á información, quedará 

exposta na paxina web do centro a adaptación da programación 

de xeografía e historia.   

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.  
 

U.D. CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  
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B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, 

inseríndoo no contexto adecuado. 

B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, 

inseríndoo no contexto adecuado. 

CSC 

 

B3.6. Comprender a significación histórica da etapa do 

Renacemento en Europa. 

 

 

B3.6.1. Distingue modos de periodización histórica (Idade 

Moderna, Renacemento, Barroco, Absolutismo, etc.). CSC,  

CAA 

B3.8. Coñecer a importancia da arte renacentista e barroca en 

Europa e en América. 

 

B3.8.1. Coñece obras e legado de artistas, humanistas e 

científicos da época. CSC 
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B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, 

inseríndoo no contexto adecuado. 

B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, 

inseríndoo no contexto adecuado. 

CSC 

 

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

monarquías modernas. 

 

B3.10.1. Distingue as características de réximes monárquicos 

autoritarios, parlamentarios e absolutos. 

CSC 

CAA 

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

súas consecuencias. 

 

B3.12.1. Explica as causas que conduciron á descuberta de 

América para Europa, a súa conquista e a súa colonización. 
CSC, CAA,  

B3.12.3. Sopesa interpretacións conflitivas sobre a conquista e a 

colonización de América. CSC, CAA 
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B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, 

inseríndoo no contexto adecuado. 

B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, 

inseríndoo no contexto adecuado. 

CSC 

 

B3.9. Coñecer a importancia dalgúns autores e obras destes 

séculos. 

B3.9.1. Analiza obras, ou fragmentos delas, dalgúns autores 

desta época no seu contexto. 

CSC, CCEC 

CAA, CCL 

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

monarquías modernas. 

B3.10.1. Distingue as características de réximes monárquicos 

autoritarios, parlamentarios e absolutos. 
CSC, CAA 

B3.13. Coñecer trazos das políticas internas e as relacións 

exteriores dos séculos XVI e XVII en Europa. 

B3.13.1. Analiza as relacións entre os reinos europeos que 

conducen a guerras como a dos “Trinta Anos”. 

CSC, CAA 
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2. Avaliación e cualificación. 
 

2.1.  PROCEDEMENTOS                          
                                                                                      

• A observación do progreso do alumnado que se realizará de forma diaria, vendo os seus 

problemas e sobre todo observando o seu grao de implicación. Estes datos serán recollidos por 

escrito no caderno de aula do profesorado. 

• Análise das actividades realizadas polo alumno desde as súas casas. 

• Seguimento do alumnado nas tarefas de investigación.  Comprobaremos o grao de rigorosidade 

na recollida de datos  e no tratamento dos mesmos.  

• Valoración dos contidos adquiridos polo alumnado e das competencias clave en relación ás 

actividades de repaso e reforzo sobre as avaliacións impartidas en clase co obxectivo de que 

poidan recuperalas.  

• A actitude, a participación voluntaria e seguimento das explicacións do profesor quedarán 

rexistradas por escrito no caderno do profesor. O que valoramos é a capacidade do alumnado 

para razoar e solucionar problemas e preguntas que lle suscitamos ou que xorden debido a súa 

curiosidade, a motivación persoal perante a materia e as dificultades que xorden, así como a 

capacidade de argumentar.  

 

2.2.  INSTRUMENTOS 

 

As fontes ou instrumentos de avaliación de que nos serviremos para avaliar o proceso de 

aprendizaxe dos alumnos serán:  

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

1) A observación do 

progreso do 

alumnado.  

1) Recollida de datos no caderno de aula do profesor: rexistro das 

dificultades do alumnado, e o grao de consecución das mesmas.  

 

2) Observación da súa participación colectiva no blog e corrección de 

actividades online entre tod@s. Valoraremos a participación, e o 

grao de execución das actividades. 

 

2) Análise das 

actividades realizadas 

polo alumnado desde 

casa. 
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3) Seguimento do 

alumnado nas tarefas 

de investigación.   

1) Análise de traballos de investigación ou actividades nas que 

empreguen as TIC. Teremos en conta como buscan información, en 

que fontes, si a contrastan,  como extraen as conclusións (si saben 

explicalo correctamente), e como as redactan, (si empregan 

vocabulario propio, si entenden os conceptos máis específicos). 

4) Valoración dos 

contidos adquiridos 

polo alumnado e das 

competencias.  

1) Corrección das actividades de repaso e reforzo da primeira e 

segunda avaliación, entregadas online para que poidan 

recuperalas. 

5) Estudo da actitude  e 

da participación 

voluntaria. 

 

1) Valoración por escrito da participación e actitude. Preténdese 

valorar a participación dos alumnos e das alumnas ó longo deste 

trimestre. Quedarán rexistradas por escrito no caderno do 

profesor.  

Así terase en conta interese polas actividades, as preguntas 

que se fan, as respostas ás pregunta do profesor e dos 

compañeiros, a participación e realización de traballos tanto 

individuais como de grupo (sempre falamos de actividades online), 

ou o seguimento, sempre que sexa posible, a través da web das 

explicacións do profesorado (videoconferencias). 

 

2.3.  CUALIFICACIÓN  FINAL 

 

A cualificación final será o resultado de facer a media da primeira e segunda avaliación, tendo 

en conta as recuperacións das mesmas que se farán ó longo do terceiro trimestre.  

As actividades que fagamos neste trimestre estarán enfocadas á recuperar as avaliacións 

suspensas e si as realizan serán valoradas positivamente coa finalidade de axudar ó alumnado a 

superar o curso actual, dada a situación de excepcionalidade. Por este motivo serán tidas en conta, 

ben para recuperar calquera avaliación para aqueles alumnos que a teñan suspensa, ben para 

redondear a nota en positivo para aqueles que xa estean aprobados.  

No caso do alumnado que ten que recuperar, unha vez que nos poñamos en contacto con eles 

e as súas familias, e tendo en conta a súa situación actual, si non entrega as tarefas propostas, a media 

das dúas avaliacións non experimentará cambio algún debido ó abandono da materia. 

En calquera caso, para aprobar será necesario obter a cualificación de 5.  
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2.4.  PROBA  EXTRAORDINARIA  DE  SETEMBRO 

 

A proba extraordinaria de setembro, si a situación o permite,  consistirá nun único exame que 

se realizará en base ós contidos impartidos nos dous primeiros trimestres, dos que xa foron avaliados 

na aula.  

Para aprobar será necesario obter a cualificación de 5.  

 

2.5.  ALUMNADO  DE  MATERIA  PENDENTE 

 

Para aqueles alumnos que estean cursando a ESO e teñan pendente a materia de Xeografía e 

Historia de 3º da ESO, os criterios serán os seguintes: 

Criterios de avaliación: 

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

adecuado. 

• 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. 

• B2.1. Coñecer a organización administrativa e territorial de España. 

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

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

identificando distintas políticas económicas. 

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

• B2.10. Entender os fluxos e os bloques comerciais. 

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

• B2.5. Entender a idea de desenvolvemento sustentable e as súas implicacións. 

• B3.4. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo e á vez no 

tempo (diacronía e sincronía). 

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

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

Media e a Idade Moderna. 

• B3.8. Coñecer a importancia da arte renacentista e barroca en Europa e en América. 

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

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

en Europa. 
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3. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 
 

En 3º da ESO temos unha alumna con ACIS (adaptación curricular). Seguiremos traballando con 

ela empregando fichas específicas nas que se reforzan os contidos básicos orientados a recuperar as 

avaliacións suspensas, e adaptaremos as actividades ao nivel de competencia curricular do alumnado. 

Flexibilizaremos os prazos de entrega e  coordinaremos as nosas actuación co departamento de 

orientación. 

 

• B2.5. Entender a idea de desenvolvemento sustentable e as súas implicacións. 

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

 

Criterios de cualificación: 

 

• Actividades de recuperación: 100% da nota. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

• Procedementos:   

- Análise das actividades realizadas polo alumnado desde casa. 

- Valoración dos contidos adquiridos polo alumnado e das competencias. 

• Instrumentos: corrección do  caderno de actividades de repaso (que xa foi entregado en 

aula, e no caso dos alumnos que o extraviasen facilitaráselles unha copia por correo 

electrónico). 

4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)   

Actividades  

• Ó longo do terceiro trimestre, co obxectivo de facilitar a 

recuperación das avaliacións suspensas faranse actividades de 

recuperación e reforzo sobre os contidos xa impartidos en aula 

como: esquemas, preguntas, actividades online de reforzo, 

videoconferencias para solucionar posibles dubidas.  

• No caso dos alumnos que teñan a materia aprobada, 

impartiremos actividades de ampliación para continuar co 
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proceso de ensino ata finalizar o curso escolar. Algunha destas 

actividades tamén poden estar enfocadas a recuperar 

avaliacións suspensas. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

• Para aqueles alumnos que están conectados empregamos os 

seguintes recursos informáticos:  

- Conexión mediante: videoconferencias, páxina web con 

actividades, blog para publicar as respostas e corrixir entre 

todos, acceso a aula virtual do centro e comunicación 

individual e colectiva mediante correo electrónico.  

• No caso de alumnos sen conectividade entregamos as tarefas 

pertinentes a través dos titores/orientación do centro para que 

llo fan chegar por outros medios (correo, contacto telefónico ). 

Actualmente todos os alumnos teñen acceso a internet ou 

contacto directo cos titores (sobre todo no caso de alumnado 

con necesidades especiais ós que nos diriximos a través do 

departamento de orientación). Si a conectividade é mala ou 

limitada, o que facemos é ampliar os prazos de entrega das 

actividades para facilitarlle o aprobado ó alumnado. 

 

Materiais e recursos 

• Libro de texto para facilitar a comprensión e a aprendizaxe que 

sirva como manual de consulta e tamén para facer actividades. 

Hai alumnado con licencia dixital que pode acceder mediante 

ordenador.   

• Páxina web e blogs que nos sirven de soporte dixital para 

desenvolver os contidos das unidades e as actividades.  

• Utilización de imaxes con Internet ou presentacións de 

Powerpoints para ler e interpretar as imaxes e os espazos 

representadas en debuxos, infografías e fotografías, cartografía. 

Dáselle importancia e contido informativo á linguaxe 

cartográfica e icónica. 

• Emprego de recursos informáticos: actividades interactivas de 

repaso e ampliación como:  imaxes de arte, crebacabezas, sopas 

de letras, preguntas sobre os contidos, busca de información etc. 



 
 
 

Página 9 de 10 

 

 

 

 

 

 

• Elaboración de liñas cronolóxicas que nos permitan situar os 

acontecementos históricos no tempo de forma precisa e 

ordenada.  

• Elaboración de esquemas conceptuais para favorecer a 

comprensión das unidades, recollendo as ideas esencias das 

mesmas.  

• Distintos tipos de actividades con diferente grao de dificultade e 

distinta finalidade: 

- Actividades de asimilación: memorización; completar frases, 

mapas conceptuais e árbores representativas explicativas; 

resumo; comprensión; definición. 

- Actividades de razoamento: buscar causas, deducir 

consecuencias; relación causa-efecto; relación xeral; análise 

(diferenzas); síntese (semellanzas); de aplicación. 

- Actividades léxicas: vocabulario específico do tema; 

definición de conceptos, familias léxicas (comparación, 

derivación e parasíntese); sinónimos; antónimos; 

etimoloxías; definición de termos. 

- Actividades de comentario: interpretación; opinión; 

comprensión. 

- Actividades de investigación: investigación xeral; 

investigación do contorno, fichas. 

- Técnicas de aprendizaxe: esquemas; cadro sinóptico; cadro 

comparativo; mapa conceptual; árbore representativa 

explicativa (ARE); remuíño de ideas. 

- Actividades de equipo que se poidan facer a través de 

internet (por exemplo en drive). 
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5.  Información e publicidade  

Información ao 

alumnado e ás familias 

• O alumnado será informado das pautas a seguir o longo deste 

trimestre e dos criterios de cualificación vía e-mail. 

• Comunicarase así mesmo que para que todos os membros da 

comunidade educativa podan acceder á información, quedará 

exposta na paxina web do centro a adaptación da programación 

de xeografía e historia.   

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 
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Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.  
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B6.1. Coñecer as causas da Segunda Guerra Mundial. B6.1.1. Recoñece a xerarquía causal (diferente importancia 

dunhas causas ou outras segundo as narrativas). 

CSC 

 

B6.2. Coñecer os principais feitos da Segunda Guerra Mundial, 

diferenciar as escalas xeográficas nesta guerra (europea e 

mundial) e entender o concepto de guerra total. 

 

B6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa das causas e as 

consecuencias da Segunda Guerra Mundial, a distintos niveis 

temporais e xeográficos. 

CSC,  

CAA 

B6.3. Entender o contexto en que se desenvolveu o Holocausto 

na guerra europea e as súas consecuencias. 

B6.3.1. Recoñece a significación do Holocausto na historia 

mundial. 

CSC 
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B5.3. Coñecer as tensións que levaron en España á proclamación 

da II República e ao estoupido da Guerra Civil. 

 

B5.3.3. Discute as circunstancias da loita polo sufraxio da muller. CSC 

 

B5.3.2. Explica as causas da Guerra Civil española no contexto 

europeo e internacional. 

CSC 

CAA 
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B6.4. Comprender o concepto de Guerra Fría no contexto de 

despois de 1945, e as relacións entre os dous bloques, os EEUU e 

a URSS. 

B6.4.1. Utilizando fontes históricas e historiográficas, explica 

algúns dos conflitos enmarcados na época da Guerra Fría. CSC , CCL, CAA 

 
B6.4.2. Describe as consecuencias da guerra de Vietnam. 
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B10.2. 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. 

B10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas 

históricos. CSC, CCEC 

CAA, CCL 
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B6.5. Organizar os feitos máis importantes da descolonización de 

posguerra no século XX e comprender os límites da 

descolonización e da independencia nun mundo desigual”. 

 

B6.5.1. Describe os feitos relevantes do proceso descolonizador. 

CSC , CCL 
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B8.2. Coñecer as causas e as consecuencias inmediatas do 

colapso da URSS e outros réximes socialistas. 

B8.2.1. Analiza diversos aspectos políticos, económicos e culturais 

dos cambios producidos tralo colapso da URSS. CSC , CCL, CAA 

B8.4. Entender a evolución da construción da Unión Europea. B8.4.1. Discute sobre a construción da Unión Europea e do seu 

futuro. CSC, CAA, CCL 
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B7.3. Explicar as causas de que se establecera unha ditadura en 

España tras a Guerra Civil, e como foi evolucionando esa ditadura 

desde 1939 a 1975. 

B7.3.1. Coñece a situación da posguerra e a represión en España, 

así como as fases da ditadura de Franco. CSC , CCL, CAA 

B8.3. Coñecer os principais feitos que conduciron ao cambio 

político e social en España despois de 1975, e sopesar distintas 

interpretacións sobre ese proceso. 

B8.3.2. Enumera e describe algúns dos principais fitos que deron 

lugar ao cambio na sociedade española da transición. CSC, CCL 
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2. Avaliación e cualificación. 
 

2.1.  PROCEDEMENTOS                          
                                                                                      

• A observación do progreso do alumnado que se realizará de forma diaria, vendo os seus 

problemas e sobre todo observando o seu grao de implicación. Estes datos serán recollidos por 

escrito no caderno de aula do profesorado. 

• Análise das actividades realizadas polo alumno desde as súas casas. 

• Seguimento do alumnado nas tarefas de investigación.  Comprobaremos o grao de rigorosidade 

na recollida de datos  e no tratamento dos mesmos.  

• Valoración dos contidos adquiridos polo alumnado e das competencias clave en relación ás 

actividades de repaso e reforzo sobre as avaliacións impartidas en clase co obxectivo de que 

poidan recuperalas.  

• A actitude, a participación voluntaria e seguimento das explicacións do profesor quedarán 

rexistradas por escrito no caderno do profesor. O que valoramos é a capacidade do alumnado 

para razoar e solucionar problemas e preguntas que lle suscitamos ou que xorden debido a súa 

curiosidade, a motivación persoal perante a materia e as dificultades que xorden, así como a 

capacidade de argumentar.  

 

2.2.  INSTRUMENTOS 

 

As fontes ou instrumentos de avaliación de que nos serviremos para avaliar o proceso de 

aprendizaxe dos alumnos serán:  

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

1) A observación do 

progreso do 

alumnado.  

1) Recollida de datos no caderno de aula do profesor: rexistro das 

dificultades do alumnado, e o grao de consecución das mesmas.  

 

2) Observación da súa participación colectiva na aula virtual e 

corrección e autocorrección de actividades on-line. Valoraremos a 

participación, e o grao de execución das actividades. 

 

2) Análise das 

actividades realizadas 

polo alumnado desde 

casa. 

3) Seguimento do 

alumnado nas tarefas 

1) Análise de traballos de investigación ou actividades nas que 

empreguen as TIC. Teremos en conta como buscan información, 
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de investigación.   en que fontes, si a contrastan,  como extraen as conclusións (si 

saben explicalo correctamente), e como as redactan, (si empregan 

vocabulario propio, si entenden os conceptos máis específicos). 

4) Valoración dos 

contidos adquiridos 

polo alumnado e das 

competencias.  

1) Corrección das actividades de repaso e reforzo da primeira e 

segunda avaliación, entregadas online para que poidan 

recuperalas. 

5) Estudo da actitude  e 

da participación 

voluntaria. 

 

1) Valoración por escrito da participación e actitude. Preténdese 

valorar a participación dos alumnos e das alumnas ó longo deste 

trimestre. Quedarán rexistradas por escrito no caderno do 

profesor.  

Así terase en conta o interese polas actividades, as 

preguntas que se fan, as respostas ás pregunta do profesor e dos 

compañeiros, a participación e realización de traballos tanto 

individuais como de grupo (sempre falamos de actividades 

online), ou o seguimento, sempre que sexa posible, a través da 

web das explicacións do profesorado (videoconferencias). 

 

2.3.  CUALIFICACIÓN  FINAL 

 

A cualificación final será o resultado de facer a media da primeira e segunda avaliación, tendo 

en conta as recuperacións das mesmas que se farán ó longo do terceiro trimestre.  

As actividades que fagamos neste trimestre estarán enfocadas á recuperar as avaliacións 

suspendidas e si as realizan serán valoradas positivamente coa finalidade de axudar ó alumnado a 

superar o curso actual, dada a situación de excepcionalidade. Por este motivo serán tidas en conta, 

ben para recuperar calquera avaliación para aqueles alumnos que a teñan suspensa, ben para 

redondear a nota en positivo para aqueles que xa estean aprobados.  

No caso do alumnado que ten que recuperar, unha vez que nos poñamos en contacto con eles 

e as súas familias, e tendo en conta a súa situación actual, si non entrega as tarefas propostas, a 

media das dúas avaliacións non experimentará cambio algún debido ó abandono da materia. 

En calquera caso, para aprobar será necesario obter a cualificación de 5.  
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2.4.  PROBA  EXTRAORDINARIA  DE  SETEMBRO 

 

A proba extraordinaria de setembro, si a situación o permite,  consistirá nun único exame que 

se realizará en base ós contidos impartidos nos dous primeiros trimestres, dos que xa foron 

avaliados na aula.  

Para aprobar será necesario obter a cualificación de 5.  

 

3. ALUMNADO DE MATERIA PENDENTE 
 

Non temos alumnado con materias pendentes de 4º da ESO.  

No caso de ter algún alumno con materias pendentes de cursos anteriores, remitímonos as 

adaptacións da programación de cada curso correspondente.  

 

4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)   

Actividades  

• Ó longo do terceiro trimestre, co obxectivo de facilitar a 

recuperación das avaliacións suspensas faranse actividades 

específicas de recuperación e reforzo sobre os contidos xa 

impartidos en aula como: esquemas, preguntas, actividades 

online de reforzo, videoconferencias para solucionar posibles 

dubidas.  

• No caso dos alumnos que teñan a materia aprobada, 

impartiremos actividades de ampliación para continuar co 

proceso de ensino ata finalizar o curso escolar. Algunha destas 

actividades tamén poden estar enfocadas a recuperar 

avaliacións suspensas. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

• Para aqueles alumnos que están conectados empregamos os 

seguintes recursos informáticos:  

- Conexión mediante: videoconferencias, páxina web con 

actividades, blog para publicar as respostas e corrixir entre 

todos, acceso a aula virtual do centro e comunicación 

individual e colectiva mediante correo electrónico.  
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• No caso de alumnos sen conectividade entregamos as tarefas 

pertinentes a través dos titores/orientación do centro para que 

llo fan chegar por outros medios (correo, contacto telefónico ). 

Actualmente todos os alumnos teñen acceso a internet ou 

contacto directo cos titores. Si a conectividade é mala ou 

limitada, o que facemos é ampliar os prazos de entrega das 

actividades para facilitarlle o aprobado ó alumnado. 

 

Materiais e recursos 

• Libro de texto para facilitar a comprensión e a aprendizaxe que 

sirva como manual de consulta e tamén para facer actividades. 

Hai alumnado con licencia dixital que pode acceder mediante 

ordenador.   

• Páxina web e blogs que nos sirven de soporte dixital para 

desenvolver os contidos das unidades e as actividades.  

• Utilización de imaxes con Internet ou presentacións de 

Powerpoints para ler e interpretar as imaxes e os espazos 

representadas en debuxos, infografías e fotografías, cartografía. 

Dáselle importancia e contido informativo á linguaxe 

cartográfica e icónica. 

• Emprego de recursos informáticos: actividades interactivas de 

repaso e ampliación como:  imaxes de arte, crebacabezas, sopas 

de letras, preguntas sobre os contidos, busca de información 

etc. 

• Elaboración de liñas cronolóxicas que nos permitan situar os 

acontecementos históricos no tempo de forma precisa e 

ordenada.  

• Elaboración de esquemas conceptuais para favorecer a 

comprensión das unidades, recollendo as ideas esencias das 

mesmas.  

• Distintos tipos de actividades con diferente grao de dificultade e 

distinta finalidade: 

- Actividades de asimilación: memorización; completar frases, 

mapas conceptuais e árbores representativas explicativas; 

resumo; comprensión; definición. 
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- Actividades de razoamento: buscar causas, deducir 

consecuencias; relación causa-efecto; relación xeral; análise 

(diferenzas); síntese (semellanzas); de aplicación. 

- Actividades léxicas: vocabulario específico do tema; 

definición de conceptos, familias léxicas (comparación, 

derivación e parasíntese); sinónimos; antónimos; 

etimoloxías; definición de termos. 

- Actividades de comentario: interpretación; opinión; 

comprensión. 

- Actividades de investigación: investigación xeral; 

investigación do contorno, fichas. 

- Técnicas de aprendizaxe: esquemas; cadro sinóptico; cadro 

comparativo; mapa conceptual; árbore representativa 

explicativa (ARE); remuíño de ideas. 

- Actividades de equipo que se poidan facer a través de 

internet (por exemplo en drive). 

5.  Información e publicidade  

Información ao 

alumnado e ás familias 

• O alumnado será informado das pautas a seguir o longo deste 

trimestre e dos criterios de cualificación vía e-mail e a través da 

Aula Virtual. 

• Comunicarase así mesmo que para que todos os membros da 

comunidade educativa podan acceder á información, quedará 

exposta na paxina web do centro a adaptación da programación 

de xeografía e historia.   

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.  
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B5-4. Explicar a Gran Depresión describindo os factores 

desencadeantes e as súas influencias na vida cotiá. 

B5-4.2. Comenta gráficas que explican a crise económica de 1929. 

 

CAA 

CSC 
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B5-5. Recoñecer a transcendencia dos fascismos europeos como 

ideoloxías que conduciron ao desencadeamento de conflitos no 

panorama europeo do momento. 

 

 

 

 

B5-5.1. Compara o fascismo italiano e o nazismo alemán. 

 

 

CD 

CAA 

CSC 

B5-5.2. Distingue símbolos dos fascismos europeos da primeira 

metade do século XX. 
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 B5-6.1. Identifica e explica as causas desencadeantes da II Guerra 

Mundial a partir de fontes históricas. CD 
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B5-6. Establecer as etapas do desenvolvemento da II Guerra 

Mundial, distinguindo as que afectaron a Europa e as que 

afectaron a Estados Unidos e Xapón. 

B5-6.3. Analiza o desenvolvemento da II Guerra Mundial a partir 

de mapas históricos. 
CAA 

CSC 

B5-7. Analizar o papel da guerra mundial como elemento de 

transformación da vida cotiá. 

B5-7.1. Describe as consecuencias da II Guerra Mundial. 
CAA 

CSC B5-8.1. Analiza imaxes que explican o Holocausto levado a cabo 

pola Alemaña Nazi. 
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B6-1. Describir os feitos políticos, económicos, sociais e culturais 

que explican o xurdimento dos dous bloques antagónicos, 

clasificándoos e presentándoos adecuadamente. 

B6-1.1. Localiza nun mapa os países que forma o bloque comunista 

e capitalista. 
CAA 

CSC 

B6-2. Distinguir feitos que explican o enfrontamento entre o 

bloque comunista e capitalista, revisando as noticias dos medios 

de comunicación da época. 

B6-2.1. Identifica e explica os conflitos da Guerra Fría a partir dun 

mapa histórico. 
CAA 

CSC 

B6-3. Interpretar a Guerra Fría, a Coexistencia Pacífica e a 

Distensión e as súas consecuencias establecendo acontecementos 

que exemplifiquen cada unha destas etapas das relacións 

internacionais. 

B6-3.1. Selecciona símbolos e imaxes que se identifican co mundo 

capitalista e o mundo comunista. 

CCL 

CAA 

CSC 
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B7-1. Explicar os motivos e os feitos que conducen á 

descolonización establecendo as causas e factores que explican o 

proceso. 

B7-1.1. Localiza nun mapa as zonas afectadas pola descolonización 

e os seus conflitos. 
CAA 

CSC 

B7-2. Describir as etapas e consecuencias do proceso 

descolonizador e identificar as que afectan a unhas colonias e a 

outras, establecendo feitos e personaxes significativos de cada 

proceso. 

B7-2.1. Establece de forma razoada as distintas causas e feitos 

factores que desencadean e explican o proceso descolonización. 
CAA 

CSC 
B7-2.2. Identifica e compara as características da descolonización 

de Asia e de África. 



Página 4 de 13 
 

B7-5. Apreciar o nacemento da axuda internacional e o 

xurdimento das relacións entre os países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos, reproducindo as formas de axuda ao 

desenvolvemento e describindo as formas de neocolonialismo 

dentro da política de bloques. 

B7-5.1. Explica a evolución das relacións entre os países 

desenvolvidos e os países en vías de desenvolvemento, 

comparando a axuda internacional coa intervención 

neocolonialista. 

CCL 

CAA 

CSC 
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B6-4. Comparar e analizar o modelo capitalista co comunista desde 

o punto de vista político, social, económico e cultural. 

B6-4.2. Establece razoada e comparativamente as diferenzas entre 

o mundo capitalista e o mundo comunista. 

CAA 

CSC 

B8-1. Describir a situación da URSS a finais do século XX, 

establecendo os seus trazos máis significativos desde unha 

perspectiva política, social e económica. 

B8-1.2. Elabora un eixe cronolóxico que ordena os 

acontecementos que explican a desintegración da URSS formación 

da CEI e o xurdimento das repúblicas exsoviéticas. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

B8-2. Resumir as políticas de M. Gorbachov nomeando as 

disposicións concernentes á “Perestroika” e á “Glasnost” e 

resaltando as súas influencias. 

B8-2.1. Describe os trazos políticos e socioeconómicos da URSS 

desde a época de Breznev ata a de Gorbachov. 

CCL 

CAA 

CSC 

B8-4. Explicar a caída do muro de Berlín nomeando as súas 

repercusións nos países de Europa Central e Oriental. 

B8-4.2. Explica as novas relacións das repúblicas exsoviéticas con 

Europa occidental. 
CSC 

 

B9-2. Describir o Estado do Benestar, aludindo ás características 

significativas que inflúen na vida cotiá. 

B9-2.1. Identifica razonadamente as características e símbolos do 

Estado do Benestar. 
CCL 

CSC 

B9-3. Explicar o proceso de construción da Unión Europea 

enumerando os fitos máis destacados que configuran a súa 

evolución. 

B9-3.1. Elabora eixos cronolóxicos sobre o proceso de construción 

da Unión Europea. 

CCL 

CAA 

CSC 
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B10-3. Resumir os retos que ten a Unión Europea no mundo 

actual distinguindo os problemas que posúe para mostrarse como 

zona xeopolítica unida fronte a outras áreas. 

B10-3.1. Identifica os retos actuais da Unión Europea a partir de 

novas xornalísticas seleccionadas. CCL 

CSC 

CSIEE 

B10-3.2. Explica comparativamente os desaxustes que ten a 

Unión Europea na relación con outros países ou áreas 

xeopolíticas. 
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2. Avaliación e cualificación. 
 

2.1.  PROCEDEMENTOS                          
                                                                                      

• A observación do progreso do alumnado que se realizará de forma diaria, vendo os seus 

problemas e sobre todo observando o seu grao de implicación. Estes datos serán recollidos por 

escrito no caderno de aula do profesorado. 

• Análise das actividades realizadas polo alumno desde as súas casas. 

• Seguimento do alumnado nas tarefas de investigación.  Comprobaremos o grao de rigorosidade 

na recollida de datos  e no tratamento dos mesmos.  

• Valoración dos contidos adquiridos polo alumnado e das competencias clave en relación ás 

actividades de repaso e reforzo sobre as avaliacións impartidas en clase co obxectivo de que 

poidan recuperalas.  

• A actitude, a participación voluntaria e seguimento das explicacións do profesor quedarán 

rexistradas por escrito no caderno do profesor. O que valoramos é a capacidade do alumnado 

para razoar e solucionar problemas e preguntas que lle suscitamos ou que xorden debido a súa 

curiosidade, a motivación persoal perante a materia e as dificultades que xorden, así como a 

capacidade de argumentar.  

 

2.2.  INSTRUMENTOS 

 

As fontes ou instrumentos de avaliación de que nos serviremos para avaliar o proceso de 

aprendizaxe dos alumnos serán:  

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

1) A observación do 

progreso do 

alumnado.  

1) Recollida de datos no caderno de aula do profesor: rexistro das 

dificultades do alumnado, e o grao de consecución das mesmas.  

 

2) Observación da súa participación colectiva no blog e corrección de 

actividades online entre tod@s. Valoraremos a participación, e o 

grao de execución das actividades. 

 

2) Análise das 

actividades realizadas 

polo alumnado desde 

casa. 

3) Seguimento do 

alumnado nas tarefas 

de investigación.   

1) Análise de traballos de investigación ou actividades nas que 

empreguen as TIC. Teremos en conta como buscan información, en 

que fontes, si a contrastan,  como extraen as conclusións (si saben 
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explicalo correctamente), e como as redactan, (si empregan 

vocabulario propio, si entenden os conceptos máis específicos). 

4) Valoración dos 

contidos adquiridos 

polo alumnado e das 

competencias.  

1) Corrección das actividades de repaso e reforzo da primeira e 

segunda avaliación, entregadas online para que poidan 

recuperalas. 

5) Estudo da actitude  e 

da participación 

voluntaria. 

 

1) Valoración por escrito da participación e actitude. Preténdese 

valorar a participación dos alumnos e das alumnas ó longo deste 

trimestre. Quedarán rexistradas por escrito no caderno do 

profesor.  

Así terase en conta interese polas actividades, as preguntas 

que se fan, as respostas ás pregunta do profesor e dos 

compañeiros, a participación e realización de traballos tanto 

individuais como de grupo (sempre falamos de actividades online), 

ou o seguimento, sempre que sexa posible, a través da web das 

explicacións do profesorado (videoconferencias). 

 

2.3.  CUALIFICACIÓN  FINAL 

 

A cualificación final será o resultado de facer a media da primeira e segunda avaliación, tendo 

en conta as recuperacións das mesmas que se farán ó longo do terceiro trimestre.  

As actividades que fagamos neste trimestre estarán enfocadas á recuperar as avaliacións 

suspensas e si as realizan serán valoradas positivamente coa finalidade de axudar ó alumnado a 

superar o curso actual, dada a situación de excepcionalidade. Por este motivo serán tidas en conta, 

ben para recuperar calquera avaliación para aqueles alumnos que a teñan suspensa, ben para 

redondear a nota en positivo para aqueles que xa estean aprobados.  

No caso do alumnado que ten que recuperar, unha vez que nos poñamos en contacto con eles 

e as súas familias, e tendo en conta a súa situación actual, si non entrega as tarefas propostas, a media 

das dúas avaliacións non experimentará cambio algún debido ó abandono da materia. 

En calquera caso, para aprobar será necesario obter a cualificación de 5.  

 

2.4.  PROBA  EXTRAORDINARIA  DE  SETEMBRO 
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A proba extraordinaria de setembro, si a situación o permite,  consistirá nun único exame que 

se realizará en base ós contidos impartidos nos dous primeiros trimestres, dos que xa foron avaliados 

na aula.  

Para aprobar será necesario obter a cualificación de 5.  

 

2.5.  ALUMNADO  DE  MATERIA  PENDENTE 

 

En 1º de Bacharelato non temos alumnado con materias pendentes de cursos anteriores. 

Para aqueles alumnos que estean cursando 2º de Bacharelato, e teñan pendente a materia de 

Hª do Mundo Contemporáneo de 1º de Bacharelato, os criterios serán os seguintes: 

 

Criterios de avaliación: 

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

adecuado. 

• 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. 

• B3.4. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo e á vez no 

tempo (diacronía e sincronía). 

• B1.1. Explicar as características do Antigo Réxime describindo os seus aspectos 

demográficos, económicos, políticos, sociais e culturais. 

• B1.2. Coñecer o alcance da Ilustración como novo movemento cultural e social en Europa e 

en América. 

• B1-4. Relacionar as ideas da Ilustración co Liberalismo do comezo do século xix establecendo 

elementos de coincidencia entre ambas as ideoloxías. 

• B1-3. Explicar o parlamentarismo inglés do século xvii resumindo as características esenciais 

do sistema e valorando o papel das revolucións para alcanzar as transformacións necesarias 

para logralo. 

• B2.1. Comprender o alcance e as limitacións dos procesos revolucionarios dos séculos XVIII 

e XIX. 

• B3-3.1. Explica as causas da Revolución francesa de 1789. 

• B3-5. Analizar a transcendencia que tivo para Europa o Congreso de Viena e a restauración 

do Absolutismo identificando as súas consecuencias para os diversos países implicados. 

• B3-6.1. Compara as causas e o desenvolvemento das revolucións de 1820, 1830 e 1848. 
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• B3.1. Describir os feitos salientables da Revolución Industrial e o seu encadeamento causal. 

• B2-3. Identificar os cambios nos transportes, agricultura e poboación que influíron ou foron 

consecuencia da Revolución Industrial do século xix. 

• B4-2. Analizar a evolución política, social e económica dos principais países europeos, 

ademais de Xapón e Estados Unidos, a finais do século xix presentando información que 

explique tales feitos. 

• B2-5. Analizar seleccionando ideas que identifiquen as características da economía industrial 

e as correntes de pensamento que pretenden mellorar a situación dos obreiros do século 

xix. 

• B8-1. Describir a situación da URSS a finais do século xx, establecendo os seus trazos máis 

significativos desde unha perspectiva política, social e económica. 

• B5-2. Esquematizar o desenvolvemento da Revolución Rusa de 1917 recoñecendo as súas 

etapas e os seus protagonistas máis significativos e establecendo as súas consecuencias. 

• B4-1. Describir as transformacións e conflitos xurdidos a finais do século xix e comezos do 

século xx distinguindo o desenvolvemento dos mesmos e os factores desencadeantes. 

• B4.1. Identificar as potencias imperialistas e a repartición de poder económico e político no 

mundo no derradeiro cuarto do século xix e no principio do xx. 

• B4-5. Distinguir os acontecementos que conducen á declaración das hostilidades da Primeira 

Guerra Mundial, desenvolvendo as súas etapas e as súas consecuencias. 

• B5-3. Identificar os Tratados de Paz da I Guerra Mundial establecendo como unha 

consecuencia o xurdimento da Sociedade de Nacións. 

• B5-1. Recoñecer as características do período de Entreguerras inseríndoas nos 

correspondentes aspectos políticos, económicos, sociais ou culturais. 

• B5-4. Explicar a Gran Depresión describindo os factores desencadeantes e as súas influencias 

na vida cotiá. 

• B5-5. Recoñecer a transcendencia dos fascismos europeos como ideoloxías que conduciron 

ao desencadeamento de conflitos no panorama europeo do momento. 

• B5-6. Establecer as etapas do desenvolvemento da II Guerra Mundial, distinguindo as que 

afectaron a Europa e as que afectaron a Estados Unidos e Xapón. 

• B6-1. Describir os feitos políticos, económicos, sociais e culturais que explican o xurdimento 

dos dous bloques antagónicos, clasificándoos e presentándoos adecuadamente. 

• B6-3. Interpretar a Guerra Fría, a Coexistencia Pacífica e a Distensión e as súas consecuencias 

establecendo acontecementos que exemplifiquen cada unha destas etapas das relacións 

internacionais. 
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• B7-1. Explicar os motivos e os feitos que conducen á descolonización establecendo as causas 

e factores que explican o proceso. 

• B7-2. Describir as etapas e consecuencias do proceso descolonizador e identificar as que 

afectan a unhas colonias e a outras, establecendo feitos e personaxes significativos de cada 

proceso. 

• B7-4. Definir o papel da ONU na descolonización analizando información que demostre as 

súas actuacións. 

• B6-4. Comparar e analizar o modelo capitalista co comunista desde o punto de vista político, 

social, económico e cultural. 

• B8-2. Resumir as políticas de M. Gorbachov nomeando as disposicións concernentes á 

“Perestroika” e á “Glasnost” e resaltando as súas influencias. 

• B8-4. Explicar a caída do muro de Berlín nomeando as súas repercusións nos países de 

Europa Central e Oriental. 

• B9-2. Describir o Estado do Benestar, aludindo ás características significativas que inflúen na 

vida cotiá. 

• B9-3. Explicar o proceso de construción da Unión Europea enumerando os fitos máis 

destacados que configuran a súa evolución. 

• B10-3. Resumir os retos que ten a Unión Europea no mundo actual distinguindo os 

problemas que posúe para mostrarse como zona xeopolítica unida fronte a outras áreas. 

Criterios de cualificación: 

 

• Actividades de recuperación: 100% da nota. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

• Procedementos:   

- Análise das actividades realizadas polo alumnado desde casa. 

- Valoración dos contidos adquiridos polo alumnado e das competencias. 

• Instrumentos: corrección do  caderno de actividades de repaso (que xa foi entregado en 

aula, e no caso dos alumnos que o extraviasen facilitaráselles unha copia por correo 

electrónico). 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)   

Actividades  

• Ó longo do terceiro trimestre, co obxectivo de facilitar a 
recuperación das avaliacións suspensas faranse actividades de 
recuperación e reforzo sobre os contidos xa impartidos en aula 
como: esquemas, preguntas, actividades online de reforzo, 
videoconferencias para solucionar posibles dubidas.  

• No caso dos alumnos que teñan a materia aprobada, 
impartiremos actividades de ampliación para continuar co 
proceso de ensino ata finalizar o curso escolar. Algunha destas 
actividades tamén poden estar enfocadas a recuperar 
avaliacións suspensas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• Para aqueles alumnos que están conectados empregamos os 
seguintes recursos informáticos:  

- Conexión mediante: videoconferencias, páxina web con 
actividades, blog para publicar as respostas e corrixir entre 
todos, acceso a aula virtual do centro e comunicación 
individual e colectiva mediante correo electrónico.  

• No caso de alumnos sen conectividade entregamos as tarefas 
pertinentes a través dos titores/orientación do centro para que 
llo fan chegar por outros medios (correo, contacto telefónico ). 
Actualmente todos os alumnos teñen acceso a internet ou 
contacto directo cos titores (sobre todo no caso de alumnado 
con necesidades especiais ós que nos diriximos a través do 
departamento de orientación). Si a conectividade é mala ou 
limitada, o que facemos é ampliar os prazos de entrega das 
actividades para facilitarlle o aprobado ó alumnado. 
 

Materiais e recursos 

• Libro de texto para facilitar a comprensión e a aprendizaxe que 

sirva como manual de consulta e tamén para facer actividades. 

Hai alumnado con licencia dixital que pode acceder mediante 

ordenador.   

• Páxina web e blogs que nos sirven de soporte dixital para 

desenvolver os contidos das unidades e as actividades.  

• Utilización de imaxes con Internet ou presentacións de 

Powerpoints para ler e interpretar as imaxes e os espazos 

representadas en debuxos, infografías e fotografías, cartografía. 

Dáselle importancia e contido informativo á linguaxe 

cartográfica e icónica. 

• Emprego de recursos informáticos: actividades interactivas de 

repaso e ampliación como:  imaxes de arte, crebacabezas, sopas 
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de letras, preguntas sobre os contidos, busca de información 

etc. 

• Elaboración de liñas cronolóxicas que nos permitan situar os 

acontecementos históricos no tempo de forma precisa e 

ordenada.  

• Elaboración de esquemas conceptuais para favorecer a 

comprensión das unidades, recollendo as ideas esencias das 

mesmas.  

• Distintos tipos de actividades con diferente grao de dificultade e 

distinta finalidade: 

- Actividades de asimilación: memorización; completar frases, 

mapas conceptuais e árbores representativas explicativas; 

resumo; comprensión; definición. 

- Actividades de razoamento: buscar causas, deducir 

consecuencias; relación causa-efecto; relación xeral; análise 

(diferenzas); síntese (semellanzas); de aplicación. 

- Actividades léxicas: vocabulario específico do tema; 

definición de conceptos, familias léxicas (comparación, 

derivación e parasíntese); sinónimos; antónimos; 

etimoloxías; definición de termos. 

- Actividades de comentario: interpretación; opinión; 

comprensión. 

- Actividades de investigación: investigación xeral; 

investigación do contorno, fichas. 

- Técnicas de aprendizaxe: esquemas; cadro sinóptico; cadro 

comparativo; mapa conceptual; árbore representativa 

explicativa (ARE); remuíño de ideas. 

- Actividades de equipo que se poidan facer a través de 

internet (por exemplo en drive). 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

• O alumnado será informado das pautas a seguir o longo deste 

trimestre e dos criterios de cualificación vía e-mail. 

• Comunicarase así mesmo que para que todos os membros da 

comunidade educativa podan acceder á información, quedará 

exposta na paxina web do centro a adaptación da programación 

de xeografía e historia.   

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: IES AGRA DE RAÍCES 
CURSO: 2º BACH. 
MATERIA: HISTORIA DA ARTE 
DEPARTAMENTO: IES AGRA DE RAÍCES 
DATA: 12/05/2020 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.  
 

U.D. CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  
COMPETENCIAS 
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B3-1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte de la Edad Moderna, desde el 

Renacimiento hasta el siglo XVIII, relacionando cada uno de sus 

estilos con sus respectivos contextos históricos y culturales. 

 

 

B3-1.1. Explica las características esenciales del Renacimiento 

italiano y su periodización a partir de fuentes históricas o 

historiográficas. 
CL 

AA 

SC 

CEC 

 

B3-1.2. Especifica las características de la arquitectura 

renacentista italiana y explica su evolución, desde el 

Quattrocento al manierismo. 

B3-1.6. Explica la peculiaridad de la pintura veneciana del 

Cinquecento y cita a sus artistas más representativos. 

B3-1.10. Explica las características de la pintura de El Greco a 

través de algunas de sus obras más representativas. 

B3-3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte 

de la Edad Moderna, aplicando un método que incluya diferentes 

enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e 

histórico). 

 

B3-3.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 

arquitectónicas del Renacimiento italiano: cúpula de Santa María 

de las Flores e interior de la iglesia de San Lorenzo, ambas en 

Florencia y de Brunelleschi; Palacio Médici-Riccardi en Florencia, 

de Michelozzo; templete de San Pietro in Montorio en Roma, de 

Bramante; cúpula de San Pedro del Vaticano, de Miguel Ángel; Il 

Gesù en Roma, de Giacomo della Porta y Vignola; Villa Capra (Villa 

Rotonda) en Vicenza, de Palladio. 

 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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B3-3.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas del 

Renacimiento italiano:  David y Gattamelata, de Donatello; Piedad 

del Vaticano, David, Moisés y Tumbas mediceas, de Miguel Ángel. 

 

 

B3-3.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del 

Renacimiento italiano: El tributo de la moneda, de Masaccio; La 

Virgen de las rocas y La Gioconda, de Leonardo da Vinci; La 

Escuela de Atenas de Rafael; la bóveda de la Capilla Sixtina, de 

Miguel Ángel; Venus de Urbino y Carlos V en Mühlberg, de 

Tiziano. 

 

 

 
 

B3-3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte de 

la Edad Moderna, aplicando un método que incluya diferentes 

enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e 

histórico). 

 

 
B3-3.4. Identifica, analiza y comenta la siguiente obra: Monasterio 
de San Lorenzo de El Escorial, de Juan de Herrera. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

 B3-6. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones 

orales y escritas, denominando con precisión los principales 

elementos y técnicas 

 

B3-6.1. El criterio de evaluación nº 6 es aplicable a todos los 

estándares de aprendizaje. 

 

U.D. CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  
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  B3-1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte de la Edad Moderna, desde el 

Renacimiento hasta el siglo XVIII, relacionando cada uno de sus 

estilos con sus respectivos contextos históricos y culturales. 

. 

B3-1.11. Explica las características esenciales del Barroco.  

 

 

 

B3-1.13. Compara la arquitectura barroca con la renacentista. 

B3-1.15. Compara la escultura barroca con la renacentista a 

través de la representación de David por Miguel Ángel y por 

Bernini. 
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 B3-1.16. Describe las características generales de la pintura 

barroca y especifica las diferencias entre la Europa católica y la 

protestante. 

 

 

 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B3-1.17. Distingue y caracteriza las grandes tendencias de la 

pintura barroca en Italia y sus principales representantes. 

B3-1.20. Explica las características de la imaginería barroca 

española del siglo XVII y compara la escuela castellana con la 

andaluza. 

  

B3-1.22. Describe las características y evolución de la pintura de 

Velázquez a través de algunas de sus obras más significativas. 

 

 

B3-3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte 

de la Edad Moderna, aplicando un método que incluya diferentes 

enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e 

histórico). 

B3-3.7. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 

arquitectónicas del Barroco europeo del siglo XVII: fachada de San 

Pedro del Vaticano, de Carlo Maderno; columnata de la plaza de 

San Pedro del Vaticano, de Bernini; San Carlos de las Cuatro 

Fuentes en Roma, de Borromini; Torre do Reloxo da Catedral de 

Santiago de Domingo de Andrade, Fachada del Obradoiro de 

Casas Nóvoa, Convento de Santa Clara de Simón Rodríguez. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

 B3-3.8. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas de 

Bernini: David, Apolo y Dafne, El éxtasis de Santa Teresa.  

 B3-3.9. Identifica, analiza y comenta la siguiente pintura del 

Barroco europeo del siglo XVII: Vocación de San Mateo de 

Caravaggio. 

 
B3-3.11.Identifica, analiza y comenta la siguiente escultura del 

Barroco español del siglo XVII: Piedad, de Gregorio Fernández.  

B3-3.12. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas 

españolas del Barroco español del siglo XVII: El aguador de Sevilla, 

La fragua de Vulcano, La rendición de Breda, Las meninas. 
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B3-6. Utilizar la terminología específica del arte en las 

exposiciones orales y escritas, denominando con precisión los 

principales elementos y técnicas 

B3-6.1. El criterio de evaluación nº 6 es aplicable a todos los 

estándares de aprendizaje. 
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B4-1. Analizar la obra de Goya, identificando en ella los rasgos 

propios de las corrientes de su época y los que anticipan diversas 

vanguardias posteriores. 

B4-1.1. Analiza la evolución de la obra de Goya como pintor y 

grabador, desde su llegada a la Corte hasta su exilio final en 

Burdeos. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B4-4.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de Goya: 

El quitasol, La familia de Carlos IV, El 2 de mayo de 1808 en 

Madrid (La lucha con los mamelucos); Los fusilamientos del 3 de 

maio y Saturno devorando a un hijo. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B3-6. Utilizar la terminología específica del arte en las 

exposiciones orales y escritas, denominando con precisión los 

principales elementos y técnicas. 

B3-6.1. El criterio de evaluación nº 6 es aplicable a todos los 

estándares de aprendizaje. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

IE 
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. B4-2. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las 

características esenciales de la arquitectura, la escultura y la 

pintura del siglo XIX, relacionando cada uno de sus estilos con sus 

respectivos contextos históricos y culturales. 

B4-2.12. Describe las características generales del Impresionismo 

y el Neoimpresionismo. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B4-2.13. Define el concepto de postimpresionismo y especifica las 

aportaciones de Cézanne y Van Gogh como precursores de las 
CL 
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grandes corrientes artísticas del siglo XX. AA 

SC 

CEC 

B4-4. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte 

del siglo XIX, aplicando un método que incluya diferentes 

enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e 

histórico). 

B4-4.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del 

siglo XIX: Almuerzo sobre la hierba, de Manet; Impresión, sol 

naciente y la serie sobre la Catedral de Ruán, de Monet; Una 

tarde de domingo en la Grande Jatte, de Seurat; Jugadores de 

cartas y Manzanas y naranjas, de Cézanne; La noche estrellada, de 

Van Gogh; Visión después del sermón y El mercado (“Ta matete”), 

de Gauguin. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

IE 

B4-7. Utilizar la terminología específica del arte en las 

exposiciones orales y escritas, denominando con precisión los 

principales elementos y técnicas. 

B4-7.1. El criterio de evaluación nº 7 es aplicable a todos los 

estándares de aprendizaje. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

IE 

U.D. CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  
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B5-1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las 

características esenciales de las vanguardias artísticas de la 

primera mitad del siglo XX, relacionando cada una de ellas con sus 

respectivos contextos históricos y culturales. 

B5-1.1. Define el concepto de vanguardia artística en relación con 

el acelerado ritmo de cambios en la sociedad de la época y la 

libertad creativa de los artistas iniciada en la centuria anterior. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B5-1.2. Describe el origen y características del Fauvismo. 
CL 

AA 

SC 

CEC 

B5-1.3. Describe el proceso de gestación y las características del 

Cubismo, distinguiendo entre el Cubismo analítico y el sintético. 

B5-1.5. Identifica los antecedentes del expresionismo en el siglo 

XIX y explica sus características generales. 
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B5-1.8. Explica el origen, características y objetivos del 

Surrealismo. 

B5-1.9. Explica la importancia de los pintores españoles Picasso, 

Miró y Dalí en el desarrollo de las vanguardias artísticas. 

B5-1.11. Explica el proceso de configuración y los rasgos 

esenciales del Movimiento Moderno en arquitectura. 

B5-1.12. Especifica las aportaciones de la arquitectura orgánica al 

Movimiento Moderno. 

B5-2. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte 

de la primera mitad del siglo XX, aplicando un método que incluya 

diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, 

sociológico e histórico). 

B5-2.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras: La 

alegría de vivir, de Matisse; Las señoritas de Avignon, Retrato de 

Ambroise Vollard, Naturaleza muerta con silla de rejilla de caña y 

Guernica, de Picasso; El grito, de Munch; Primera acuarela 

abstracta, de Kandinsky; La fuente y L.H.O.O.Q., de Duchamp; La 

llave de los campos, de Magritte; El carnaval de Arlequín y 

Mujeres y pájaros a la luz de la luna, de Miró; La persistencia de la 

memoria, de Dalí. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

IE 

B5-2.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 

arquitectónicas: Pabellón e Alemania en Barcelona, de Mies van 

der Rohe; Villa Saboya en Poissy (Francia), de Le Corbusier; Casa 

Kaufman (Casa de la Cascada), de Frank Lloyd Wright. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

IE 

 

 

B5-5. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones 

orales y escritas, denominando con precisión los principales 

elementos y técnicas. 

B5-5.1. El criterio de evaluación nº 5 es aplicable a todos los 
estándares de aprendizaje. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

U.D. CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  
COMPETENCIAS 

CLAVE 
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B6-1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte desde la segunda mitad del 

siglo XX, enmarcándolo en las nuevas relaciones entre clientes, 

artistas y público que caracterizan al mundo actual 

B6-1.4. Explica y compara el Informalismo europeo y el 

Expresionismo abstracto norteamericano. CL 

AA 

SC 

CEC 

B6-1.6. Explica el minimalismo. 

B6-1.8. Explica el arte conceptual 

B6-1.10. Distingue y explica algunas de las principales corrientes 

figurativas: pop-art, Nueva figuración, Hiperrealismo. 

B6-6.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras: One 

number 31, 1950, de J. Pollok; Pintura de Tapies; Una y tres sillas, 

de J. Kosuth;  Marilyn Monroe (serigrafía de 1967), de A. Warhol; 

Equivalente VIII de Carl André. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B6-8. Utilizar la terminología específica del arte en las 

exposiciones orales y escritas, denominando con precisión los 

principales elementos y técnicas. 

B6-8.1. El criterio de evaluación nº 8 es aplicable a todos los 

estándares de aprendizaje. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

IE 
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2. Avaliación e cualificación. 
 

2.1.  PROCEDEMENTOS                          
                                                                                      

• A observación do progreso do alumnado que se realizará de forma diaria, vendo os seus 

problemas e sobre todo observando o seu grao de implicación. Estes datos serán recollidos por 

escrito no caderno de aula do profesorado. 

• Análise das actividades realizadas polo alumno desde as súas casas. 

• Seguimento do alumnado nas tarefas de investigación.  Comprobaremos o grao de rigorosidade 

na recollida de datos  e no tratamento dos mesmos.  

• Valoración dos contidos adquiridos polo alumnado e das competencias clave en relación ás 

actividades de repaso e reforzo sobre as avaliacións impartidas en clase co obxectivo de que 

poidan recuperalas.  

• A actitude, a participación voluntaria e seguimento das explicacións do profesor quedarán 

rexistradas por escrito no caderno do profesor. O que valoramos é a capacidade do alumnado 

para razoar e solucionar problemas e preguntas que lle suscitamos ou que xorden debido a súa 

curiosidade, a motivación persoal perante a materia e as dificultades que xorden, así como a 

capacidade de argumentar.  

 

2.2.  INSTRUMENTOS 

 

As fontes ou instrumentos de avaliación de que nos serviremos para avaliar o proceso de 

aprendizaxe dos alumnos serán:  

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

1) A observación do 

progreso do 

alumnado.  

1) Recollida de datos no caderno de aula do profesor: rexistro das 

dificultades do alumnado, e o grao de consecución das mesmas.  

 

2) Observación da súa participación colectiva na aula virtual e 

corrección e comentario de actividades online entre tod@s. 

Valoraremos a participación, e o grao de execución das 

actividades. 

 

2) Análise das 

actividades realizadas 

polo alumnado desde 

casa. 

3) Seguimento do 1) Análise de traballos de investigación ou actividades nas que 
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alumnado nas tarefas 

de investigación.   

empreguen as TIC. Teremos en conta como buscan información, 

en que fontes, si a contrastan,  como extraen as conclusións (si 

saben explicalo correctamente), e como as redactan, (si empregan 

vocabulario propio, si entenden os conceptos máis específicos). 

4) Valoración dos 

contidos adquiridos 

polo alumnado e das 

competencias.  

1) Corrección das actividades de repaso e reforzo da primeira e 

segunda avaliación, entregadas online para que poidan 

recuperalas. 

5) Estudo da actitude  e 

da participación 

voluntaria. 

 

1) Valoración por escrito da participación e actitude. Preténdese 

valorar a participación dos alumnos e das alumnas ó longo deste 

trimestre. Quedarán rexistradas por escrito no caderno do 

profesor.  

Así terase en conta interese polas actividades, as preguntas 

que se fan, as respostas ás pregunta do profesor e dos 

compañeiros, a participación e realización de traballos tanto 

individuais como de grupo (sempre falamos de actividades 

online), ou o seguimento, sempre que sexa posible, a través da 

web das explicacións do profesorado (videoconferencias). 

 

2.3.  CUALIFICACIÓN  FINAL 

 

A cualificación final será o resultado de facer a media da primeira e segunda avaliación, tendo 

en conta as recuperacións das mesmas que se farán ó longo do terceiro trimestre.  

As actividades que fagamos neste trimestre estarán enfocadas á recuperar as avaliacións 

suspendidas e si as realizan serán valoradas positivamente coa finalidade de axudar ó alumnado a 

superar o curso actual, dada a situación de excepcionalidade. Por este motivo serán tidas en conta, 

ben para recuperar calquera avaliación para aqueles alumnos que a teñan suspensa, ben para 

redondear a nota en positivo para aqueles que xa estean aprobados.  

No caso do alumnado que ten que recuperar, unha vez que nos poñamos en contacto con eles 

e as súas familias, e tendo en conta a súa situación actual, si non entrega as tarefas propostas, a 

media das dúas avaliacións non experimentará cambio algún debido ó abandono da materia. 

En calquera caso, para aprobar será necesario obter a cualificación de 5.  
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2.4.  PROBA  EXTRAORDINARIA  DE  SETEMBRO 

 

A proba extraordinaria de setembro, si a situación o permite,  consistirá nun único exame que 

se realizará en base ós contidos impartidos nos dous primeiros trimestres, dos que xa foron 

avaliados na aula.  

Para aprobar será necesario obter a cualificación de 5.  

 

3. Alumnado de materia pendente: 
 

Non temos alumnado con materias pendentes de 2º de Baharelato.  

No caso de ter algún alumno con materias pendentes de cursos anteriores, remitímonos as 

adaptacións da programación de cada curso correspondente.  

 

4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)   

Actividades  

• Ó longo do terceiro trimestre, co obxectivo de facilitar a 

recuperación das avaliacións suspensas faranse actividades de 

recuperación e reforzo sobre os contidos xa impartidos en aula 

como: esquemas, preguntas, comentarios, definición de 

conceptos, actividades online de reforzo, videoconferencias, 

para solucionar posibles dubidas.  

• No caso dos alumnos que teñan a materia aprobada, 

impartiremos actividades de ampliación para continuar co 

proceso de ensino ata finalizar o curso escolar. En 2º de 

acharelato esto é especialmente importante xa que os contidos 

das probas da ABAU non foron reducidos. Algunha destas 

actividades tamén poden estar enfocadas a recuperar 

avaliacións suspensas. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

• Para aqueles alumnos que están conectados empregamos os 

seguintes recursos informáticos:  

- Conexión mediante: videoconferencias, páxina web con 

actividades, acceso a aula virtual do centro e comunicación 
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individual e colectiva mediante correo electrónico.  

• No caso de alumnos sen conectividade entregamos as tarefas 

pertinentes a través dos titores/orientación do centro para que 

llo fan chegar por outros medios (correo, contacto telefónico ). 

Actualmente todos os alumnos teñen acceso a internet ou 

contacto directo cos titores (sobre todo no caso de alumnado 

con necesidades especiais ós que nos diriximos a través do 

departamento de orientación). Si a conectividade é mala ou 

limitada, o que facemos é ampliar os prazos de entrega das 

actividades para facilitarlle o aprobado ó alumnado. 

 

Materiais e recursos 

• Libro de texto para facilitar a comprensión e a aprendizaxe que 

sirva como manual de consulta e tamén para facer actividades. 

Hai alumnado con licencia dixital que pode acceder mediante 

ordenador.   

• Páxina web e blogs que nos sirven de soporte dixital para 

desenvolver os contidos das unidades e as actividades.  

• Utilización de imaxes con Internet ou presentacións de 

Powerpoints para ler e interpretar as imaxes e os espazos 

representadas en debuxos, infografías e fotografías, cartografía. 

Dáselle importancia e contido informativo á linguaxe 

cartográfica e icónica. 

• Emprego de recursos informáticos: actividades interactivas de 

repaso e ampliación como:  imaxes de arte, crebacabezas, sopas 

de letras, preguntas sobre os contidos, busca de información 

etc. 

• Elaboración de liñas cronolóxicas que nos permitan situar os 

acontecementos históricos no tempo de forma precisa e 

ordenada.  

• Elaboración de esquemas conceptuais para favorecer a 

comprensión das unidades, recollendo as ideas esencias das 

mesmas.  

• Distintos tipos de actividades con diferente grao de dificultade e 

distinta finalidade: 
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- Actividades de asimilación: memorización; completar frases, 

mapas conceptuais e árbores representativas explicativas; 

resumo; comprensión; definición. 

- Actividades de razoamento: buscar causas, deducir 

consecuencias; relación causa-efecto; relación xeral; análise 

(diferenzas); síntese (semellanzas); de aplicación. 

- Actividades léxicas: vocabulario específico do tema; 

definición de conceptos, familias léxicas (comparación, 

derivación e parasíntese); sinónimos; antónimos; 

etimoloxías; definición de termos. 

- Actividades de comentario: interpretación; opinión; 

comprensión. 

- Actividades de investigación: investigación xeral; 

investigación do contorno, fichas. 

- Técnicas de aprendizaxe: esquemas; cadro sinóptico; cadro 

comparativo; mapa conceptual; árbore representativa 

explicativa (ARE); remuíño de ideas. 

- Actividades de equipo que se poidan facer a través de 

internet (por exemplo en drive). 

- As actividades se axustarán preferentemente ao formato 

esixido na ABAU. 

5.  Información e publicidade  

Información ao 

alumnado e ás familias 

• O alumnado será informado das pautas a seguir o longo deste 

trimestre e dos criterios de cualificación vía e-mail. 

• Comunicarase así mesmo que para que todos os membros da 

comunidade educativa podan acceder á información, quedará 

exposta na paxina web do centro a adaptación da programación 

de xeografía e historia.   

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.  
 
 

U.D. CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  
COMPETENCIAS 

CLAVE 

U
N

ID
A

D
E 

7
. A

 m
o

n
ar

q
u

ía
 d

a 
R

es
ta

u
ra

ci
ó

n
 B

o
rb

ó
n

ic
a.

 
Es

ta
d

o
 e

 n
ac

ió
n

. 

B7.3. Describir os principais logros do reinado de Afonso 

XII e a rexencia de María Cristina, inferindo as súas 

repercusións na consolidación do novo sistema político. 

B7.3.1. Compara o papel político dos militares no reinado de 

Afonso XII co das etapas precedentes do século XIX. 
CSC 

 

 

 

 

B7.1. Explicar o sistema político da Restauración, 

distinguindo a súa teoría e o seu funcionamento real. 

 

 

B7.1.1. Explica os elementos fundamentais do sistema político 

ideado por Cánovas. 

CSC,  

CAA 

B7.1.2. Especifica as características esenciais da Constitución 

de 1876. 

 

B7.1.3. Describe o funcionamento real do sistema político da 

Restauración. 

 

B9.2. Analizar as causas da quebra do sistema político da 

Restauración e identificar os factores internos e os externos. 

 
B9.2.1. Especifica a evolución das forzas políticas de oposición 
ao sistema: republicanos e nacionalistas. 
 

 
 

CSC, CAA 

 

B9.2.3. Analiza as causas, os principais feitos e as 
consecuencias da intervención de España en Marrocos entre 
1904 e 1927. 

 

B9.2.4. Analiza a crise xeral de 1917: as súas causas, 
manifestacións e consecuencias. 
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B7.4. Explicar o desastre colonial e a crise do 98, 
identificando as súas causas e as súas consecuencias. 

 
B7.4.3. Especifica as consecuencias para España da crise do 98 
nos ámbitos económico, político e ideolóxico. 

CCL 

CSC 

CCEC 
 

B9.3. Explicar a ditadura de Primo de Rivera como solución 

autoritaria á crise do sistema, e describir as súas 

características, etapas e actuacións. 
 

 

 

 

B9.3.1. Especifica as causas do golpe de estado de Primo de 
Rivera e os apoios con que contou inicialmente. 

 

CCL 

CSC 

 

B9.3.2. Describe a evolución da ditadura de Primo de Rivera, 
desde o directorio militar ao directorio civil e o seu remate. 

 

CCL 
CSC 

 

B9.3.3. Explica as causas da caída da monarquía. 

 

 

CCL 

CSC 

 

B9.4. Explicar a evolución económica e demográfica no 
primeiro terzo do século XX, en relación coa situación 
herdada do século XIX. 

 

B9.4.2. Describe a política económica da ditadura de Primo de 
Rivera. 

 

CCL 

CSC 

B7.2. Analizar os movementos políticos e sociais excluídos 
do sistema, especificando a súa evolución durante o período 
estudado. 

B7.2.1. Resume a orixe e a evolución do catalanismo, o 
nacionalismo vasco e o rexionalismo galego. 

CCL 

CSC 

CCEC 
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B10.1. Explicar a II República como solución democrática ao 

afundimento do sistema político da Restauración, 

enmarcándoa no contexto internacional de crise económica e 

conflitividade social. 

 

B10.1.2. Diferencia as forzas de apoio e oposición á República 

nos seus comezos, e describe as súas razóns e as principais 

actuacións. 

CCL 

CAA 

 

B10.2. Diferenciar as etapas da República ata o comezo da 

Guerra Civil, especificando os feitos e as actuacións principais 

en cada unha. 

 

B10.2.1. Resume as reformas impulsadas durante o bienio 

reformista da República. 

 

 

CSC 

CCL 

B10.2.2. Especifica as características esenciais da Constitución 

de 1931. 

B10.2.3. Analiza o proxecto de reforma agraria: as súas razóns, 

o seu desenvolvemento e os seus efectos. 

B10.3. Analizar a Guerra Civil, identificando as súas causas e 

as consecuencias, a intervención internacional e o curso dos 

acontecementos nas dúas zonas. 

B10.3.1. Especifica os antecedentes da Guerra Civil. 
CSC, CAA,  

CLC 
B10.3.2. Relaciona a Guerra Civil española co contexto 
internacional. 
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B11.1. Analizar as características do franquismo e a súa 

evolución no tempo e especificar as transformacións políticas, 

económicas e sociais que se produciron, en relación coa 

cambiante situación internacional. 

B11.1.1. Elabora un esquema cos grupos ideolóxicos e os 

apoios sociais do franquismo na súa etapa inicial 

CSC 

CCL 

CAA 
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B11.1. Analizar as características do franquismo e a súa 

evolución no tempo e especificar as transformacións políticas, 

económicas e sociais que se produciron, en relación coa 

cambiante situación internacional. 

B11.1.2. Diferencia etapas na evolución de España durante o 

franquismo, e resume os trazos esenciais de cada unha. 

 

CAA  

CCL  

CSC 

B11.1.3. Explica a organización política do Estado franquista 

 

B11.1.4. Explica as relacións exteriores, a evolución política e 

a situación económica de España desde o remate da Guerra 

Civil ata 1959. 

B11.1. Analizar as características do franquismo e a súa 

evolución no tempo e especificar as transformacións políticas, 

económicas e sociais que se produciron, en relación coa 

cambiante situación internacional. 

B11.1.5. Explica as relacións exteriores, a evolución política e 

as transformacións económicas e sociais de España desde 

1959 ata 1973. 

CSC 

CAA 

CCL 

 

B11.1.8. Explica a política económica do franquismo nas súas 

etapas e a evolución económica do país. 

 

B11.1.6. Especifica as causas da crise final do franquismo 

desde 1973. 

B11.1.10. Especifica os grupos de oposición política ao réxime 

franquista e comenta a súa evolución no tempo. 
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 B12.2. Caracterizar o novo modelo de Estado democrático 

establecido na Constitución de 1978, especificando as 

actuacións previas encamiñadas a alcanzar o máis amplo 

acordo social e político. 

B12.1.3. Describe as actuacións impulsadas polo presidente de 

Goberno Adolfo Suárez para a reforma política do réxime 

franquista: lei para a reforma política de 1976, lei de amnistía 

de 1977, etc. 

CSC 

CCL 

CAA 

 

B12.2.1. Explica o proceso de elaboración e aprobación da 

Constitución de 1978 e as súas características esenciais. 

 

B12.3. Analizar a evolución económica, social e política de 

España desde o primeiro Goberno constitucional de 1979 ata a 

aguda crise económica iniciada en 2008, sinalando as ameazas 

máis salientables ás que se enfronta e os efectos da plena 

integración en Europa. 

 

B12.3.1. Elabora un esquema coas etapas políticas desde 1979 

ata a actualidade, segundo o partido no poder, e sinala os 

principais acontecementos de cada unha delas. CAA  

CCL  

CSC 

B12.3.5. Representa unha liña do tempo desde 1975 ata os 

nosos días, e sitúa nela os principais acontecementos 

históricos. 

B12.1. Describir as dificultades da transición á democracia 

desde o franquismo nun contexto de crise económica, e 

explicar as medidas que permitiron a celebración das 

primeiras eleccións democráticas. 

 

B12.1.3. Describe as actuacións impulsadas polo presidente de 

Goberno Adolfo Suárez para a reforma política do réxime 

franquista: lei para a reforma política de 1976, lei de amnistía 

de 1977, etc. 

CSC 

CAA 

CCL 

 
B12.1.4. Explica as causas e os obxectivos dos Pactos da 

Moncloa. 



Página 7 de 12 
 

B12.3. Analizar a evolución económica, social e política de 

España desde o primeiro Goberno constitucional de 1979 ata a 

aguda crise económica iniciada en 2008, sinalando as ameazas 

máis salientables ás que se enfronta e os efectos da plena 

integración en Europa. 

B12.3.3. Analiza a evolución económica e social de España 

desde a segunda crise do petróleo en 1979 ata o comezo da 

crise financeira mundial de 2008 CCL 

CSC 
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2. Avaliación e cualificación. 
 

2.1.  PROCEDEMENTOS                          
                                                                                      

• A observación do progreso do alumnado que se realizará de forma diaria, vendo os seus 

problemas e sobre todo observando o seu grao de implicación. Estes datos serán recollidos por 

escrito no caderno de aula do profesorado. 

• Análise das actividades realizadas polo alumno desde as súas casas. 

• Seguimento do alumnado nas tarefas de investigación.  Comprobaremos o grao de rigorosidade 

na recollida de datos  e no tratamento dos mesmos.  

• Valoración dos contidos adquiridos polo alumnado e das competencias clave en relación ás 

actividades de repaso e reforzo sobre as avaliacións impartidas en clase co obxectivo de que 

poidan recuperalas.  

• A actitude, a participación voluntaria e seguimento das explicacións do profesor a traves de 

videoconferencia quedarán rexistradas por escrito no caderno do profesor. O que valoramos é a 

capacidade do alumnado para razoar e solucionar problemas e preguntas que lle suscitamos ou 

que xorden debido a súa curiosidade, a motivación persoal perante a materia e as dificultades 

que xorden, así como a capacidade de argumentar.  

 

2.2.  INSTRUMENTOS 

 

As fontes ou instrumentos de avaliación de que nos serviremos para avaliar o proceso de 

aprendizaxe dos alumnos serán:  

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

1) A observación do 

progreso do 

alumnado.  

1) Recollida de datos no caderno de aula do profesor: rexistro das 

dificultades do alumnado, e o grao de consecución das mesmas.  

 

2) Observación da súa participación colectiva na aula virtual e 

corrección de actividades online entre tod@s. Valoraremos a 

participación, e o grao de execución das actividades. 

 

2) Análise das 

actividades realizadas 

polo alumnado desde 

casa. 

3) Seguimento do 

alumnado nas tarefas 

1) Análise de traballos de investigación ou actividades nas que 

empreguen as TIC. Teremos en conta como buscan información, 
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de investigación.   en que fontes, si a contrastan,  como extraen as conclusións (si 

saben explicalo correctamente), e como as redactan, (si empregan 

vocabulario propio, si entenden os conceptos máis específicos). 

4) Valoración dos 

contidos adquiridos 

polo alumnado e das 

competencias.  

1) Corrección das actividades de repaso e reforzo da primeira e 

segunda avaliación, entregadas online para que poidan 

recuperalas. 

5) Estudo da actitude  e 

da participación 

voluntaria. 

 

1) Valoración por escrito da participación e actitude. Preténdese 

valorar a participación dos alumnos e das alumnas ó longo deste 

trimestre. Quedarán rexistradas por escrito no caderno do 

profesor.  

Así terase en conta interese polas actividades, as preguntas 

que se fan, as respostas ás pregunta do profesor e dos 

compañeiros, a participación e realización de traballos tanto 

individuais como de grupo (sempre falamos de actividades 

online), ou o seguimento, sempre que sexa posible, a través da 

web das explicacións do profesorado (videoconferencias). 

 

2.3.  CUALIFICACIÓN  FINAL 

 

A cualificación final será o resultado de facer a media da primeira e segunda avaliación, tendo 

en conta as recuperacións das mesmas que se farán ó longo do terceiro trimestre.  

As actividades que fagamos neste trimestre estarán enfocadas á recuperar as avaliacións 

suspendidas e si as realizan serán valoradas positivamente coa finalidade de axudar ó alumnado a 

superar o curso actual, dada a situación de excepcionalidade. Por este motivo serán tidas en conta, 

ben para recuperar calquera avaliación para aqueles alumnos que a teñan suspensa, ben para 

redondear a nota en positivo para aqueles que xa estean aprobados.  

No caso do alumnado que ten que recuperar, unha vez que nos poñamos en contacto con eles 

e as súas familias, e tendo en conta a súa situación actual, si non entrega as tarefas propostas, a 

media das dúas avaliacións non experimentará cambio algún debido ó abandono da materia. 

En calquera caso, para aprobar será necesario obter a cualificación de 5.  
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2.4.  PROBA  EXTRAORDINARIA  DE  SETEMBRO 

 

A proba extraordinaria de setembro, si a situación o permite,  consistirá nun único exame que 

se realizará en base ós contidos impartidos nos dous primeiros trimestres, dos que xa foron 

avaliados na aula.  

Para aprobar será necesario obter a cualificación de 5.  

 

3. Alumnado con materias pendentes: 
 

Non temos alumnado con materias pendentes de 2º de Baharelato.  

No caso de ter algún alumno con materias pendentes de cursos anteriores, remitímonos as 

adaptacións da programación de cada curso correspondente.  

 

4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)   

Actividades  

• Ó longo do terceiro trimestre, co obxectivo de facilitar a 

recuperación das avaliacións suspensas faranse actividades de 

recuperación e reforzo sobre os contidos xa impartidos en aula 

como: esquemas, preguntas, actividades online de reforzo, 

videoconferencias para solucionar posibles dubidas.  

• No caso dos alumnos que teñan a materia aprobada, 

impartiremos actividades de ampliación para continuar co 

proceso de ensino ata finalizar o curso escolar. Algunha destas 

actividades tamén poden estar enfocadas a recuperar 

avaliacións suspensas. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

• Para aqueles alumnos que están conectados empregamos os 

seguintes recursos informáticos:  

- Conexión mediante: videoconferencias, páxina web con 

actividades, blog para publicar as respostas e corrixir entre 

todos, acceso a aula virtual do centro e comunicación 

individual e colectiva mediante correo electrónico.  

• No caso de alumnos sen conectividade entregamos as tarefas 
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pertinentes a través dos titores/orientación do centro para que 

llo fan chegar por outros medios (correo, contacto telefónico ). 

Actualmente todos os alumnos teñen acceso a internet ou 

contacto directo cos titores (sobre todo no caso de alumnado 

con necesidades especiais ós que nos diriximos a través do 

departamento de orientación). Si a conectividade é mala ou 

limitada, o que facemos é ampliar os prazos de entrega das 

actividades para facilitarlle o aprobado ó alumnado. 

 

Materiais e recursos 

• Libro de texto para facilitar a comprensión e a aprendizaxe que 

sirva como manual de consulta e tamén para facer actividades. 

Hai alumnado con licencia dixital que pode acceder mediante 

ordenador.   

• Páxina web e blogs que nos sirven de soporte dixital para 

desenvolver os contidos das unidades e as actividades.  

• Utilización de imaxes con Internet ou presentacións de 

Powerpoints para ler e interpretar as imaxes e os espazos 

representadas en debuxos, infografías e fotografías, cartografía. 

Dáselle importancia e contido informativo á linguaxe 

cartográfica e icónica. 

• Emprego de recursos informáticos: actividades interactivas de 

repaso e ampliación como:  imaxes de arte, crebacabezas, sopas 

de letras, preguntas sobre os contidos, busca de información 

etc. 

• Elaboración de liñas cronolóxicas que nos permitan situar os 

acontecementos históricos no tempo de forma precisa e 

ordenada.  

• Elaboración de esquemas conceptuais para favorecer a 

comprensión das unidades, recollendo as ideas esencias das 

mesmas.  

• Distintos tipos de actividades con diferente grao de dificultade e 

distinta finalidade: 

- Actividades de asimilación: memorización; completar frases, 

mapas conceptuais e árbores representativas explicativas; 
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resumo; comprensión; definición. 

- Actividades de razoamento: buscar causas, deducir 

consecuencias; relación causa-efecto; relación xeral; análise 

(diferenzas); síntese (semellanzas); de aplicación. 

- Actividades léxicas: vocabulario específico do tema; 

definición de conceptos, familias léxicas (comparación, 

derivación e parasíntese); sinónimos; antónimos; 

etimoloxías; definición de termos. 

- Actividades de comentario: interpretación; opinión; 

comprensión. 

- Actividades de investigación: investigación xeral; 

investigación do contorno, fichas. 

- Técnicas de aprendizaxe: esquemas; cadro sinóptico; cadro 

comparativo; mapa conceptual; árbore representativa 

explicativa (ARE); remuíño de ideas. 

- Actividades de equipo que se poidan facer a través de 

internet (por exemplo en drive). 

5.  Información e publicidade  

Información ao 

alumnado e ás familias 

• O alumnado será informado das pautas a seguir o longo deste 

trimestre e dos criterios de cualificación vía e-mail e a través da 

Aula Virtual. 

• Comunicarase así mesmo que para que todos os membros da 

comunidade educativa podan acceder á información, quedará 

exposta na paxina web do centro a adaptación da programación 

de xeografía e historia.   

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.  
 
• Bloque 9. O sector servizos. 
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B9.3. Explicar o sistema de transporte en España, distinguindo a 

articulación territorial que configura. 

 

 

B9.3.1. Describe como se articulan os medios de comunicación 

máis importantes de España (ferrocarrís, estradas, portos e 

aeroportos). 

CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

 

B9.3.2. Comenta sobre un mapa de transportes a transcendencia 

que este sector ten para articular o territorio. 

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

características e as desigualdades rexionais. 

 

B9.5.1. Analiza e explica as desigualdades do espazo turístico. CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

B9.6. Obter e seleccionar información de contido xeográfico 

relativo á actividade ou ao espazo do sector servizos español, 

utilizando fontes en que estea dispoñible, tanto en internet como 

na bibliografía ou nos medios de comunicación social. 

 

B9.6.1. Comenta gráficas e estatísticas que expliquen o 

desenvolvemento turístico español. 
CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

B9.6.3. Analiza e comenta imaxes do espazo destinado a 

transportes, comercial ou outras actividades do sector servizos. 

B9.7. Identificar e comentar unha paisaxe transformado por unha 

importante zona turística 

 

 

B9.7.1. Confecciona esquemas para analizar a influencia do sector 

servizos na economía e no emprego en España, a partir de imaxes 

que reflictan o seu impacto nunha paisaxe. 

CMCCT 

CAA 

CCL 
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• Bloque 10. O espazo urbano. 
 

U.D. CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  
COMPETENCIAS 
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B10.1. Definir a cidade. 

 

B10.1.1. Define cidade e achega exemplos. CMCCT 

CAA 

CCL 

B10.4. Analizar a morfoloxía e a estrutura urbana, e extraer 

conclusións da pegada da historia e a súa expansión espacial, 

reflexo da evolución económica e política da cidade. 

 

B10.4.1. Sinala a influencia histórica no plano das cidades 

españolas. 

CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

B10.4.1. Sinala a influencia histórica no plano das cidades 

españolas. 

B10.5. Analizar e comentar unha paisaxe urbana. 

 

B10.5.1. Comenta unha paisaxe urbana a partir dunha fonte 

gráfica. 

CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

B10.7. Describir a rede urbana española e comentar as súas 

características. 

B10.7.1. Describe e analiza as influencias mutuas entre a cidade e 

o espazo que a rodea. 

CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 
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• Bloque 11. Formas de organización territorial. 
 

U.D. CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  
COMPETENCIAS 
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B11.1. Describir a organización territorial española analizando a 

estrutura local, autonómica e estatal. 

 

B11.1.1. Localiza e explica nun mapa a organización territorial 

española, partindo do concello e da comunidade autónoma. 

CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

B11.2. Explicar a organización territorial española e establecer a 

influencia da historia e da Constitución de 1978, mediante o 

emprego de mapas históricos e actuais. 

 

B11.2.4. Distingue e enumera as comunidades autónomas, as 

principais cidades en cada unha e os países fronteirizos de 

España. 

CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

 

• Bloque 12. España en Europa e no mundo. 
 

U.D. CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  
COMPETENCIAS 
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 B12.1. Definir a situación xeográfica de España no mundo, 

establecendo a súa posición e localizando os seus territorios. 

 

 

B12.1.2. Identifica aspectos salientables de España na situación 

mundial. 

CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

B12.1.3. Localiza a situación española entre as grandes áreas 

xeoeconómicas mundiais. 

B12.2. Describir o continente europeo distinguindo a súa 

estrutura territorial e os contrastes físicos e socioeconómicos. 

B12.2.1. Explica a posición de España na Unión Europea. CMCCT 

CAA 

CCL 
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B12.3. Identificar a posición de España na Unión Europea, 

enumerando as políticas rexionais e de cohesión territorial que se 

practican en Europa e que afectan a España. 

 

B12.3.1. Extrae conclusións das medidas que a Unión Europea 

toma en política rexional e de cohesión territorial que afectan a 

España. 

CMCCT 

CAA 

CCL 

B12.4. Definir a globalización e explicar os seus trazos. 

 

 

B12.4.1. Identifica e describe os trazos da globalización con 

exemplificacións que afecten a España. 

CMCCT 

CAA 

CCL 

CSC 
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2. Avaliación e cualificación. 
 

2.1.  PROCEDEMENTOS                          
                                                                                      

• A observación do progreso do alumnado que se realizará de forma diaria, vendo os seus 

problemas e sobre todo observando o seu grao de implicación. Estes datos serán recollidos por 

escrito no caderno de aula do profesorado. 

• Análise das actividades realizadas polo alumno desde as súas casas. 

• Seguimento do alumnado nas tarefas de investigación.  Comprobaremos o grao de rigorosidade 

na recollida de datos  e no tratamento dos mesmos.  

• Valoración dos contidos adquiridos polo alumnado e das competencias clave en relación ás 

actividades de repaso e reforzo sobre as avaliacións impartidas en clase co obxectivo de que 

poidan recuperalas.  

• A actitude, a participación voluntaria e seguimento das explicacións do profesor quedarán 

rexistradas por escrito no caderno do profesor. O que valoramos é a capacidade do alumnado 

para razoar e solucionar problemas e preguntas que lle suscitamos ou que xorden debido a súa 

curiosidade, a motivación persoal perante a materia e as dificultades que xorden, así como a 

capacidade de argumentar.  

 

2.2.  INSTRUMENTOS 

 

As fontes ou instrumentos de avaliación de que nos serviremos para avaliar o proceso de 

aprendizaxe dos alumnos serán:  

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

1) A observación do 

progreso do 

alumnado.  

1) Recollida de datos no caderno de aula do profesor: rexistro das 

dificultades do alumnado, e o grao de consecución das mesmas.  

 

2) Observación da súa participación colectiva no Google Clasroom e 

corrección de actividades online entre tod@s. Valoraremos a 

participación, e o grao de execución das actividades. 

 

2) Análise das 

actividades realizadas 

polo alumnado desde 

casa. 
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3) Seguimento do 

alumnado nas tarefas 

de investigación.   

1) Análise de traballos de investigación ou actividades nas que 

empreguen as TIC. Teremos en conta como buscan información, en 

que fontes, si a contrastan,  como extraen as conclusións (si saben 

explicalo correctamente), e como as redactan, (si empregan 

vocabulario propio, si entenden os conceptos máis específicos). 

4) Valoración dos 

contidos adquiridos 

polo alumnado e das 

competencias.  

1) Corrección das actividades de repaso e reforzo da primeira e 

segunda avaliación, entregadas online para que poidan 

recuperalas. 

5) Estudo da actitude  e 

da participación 

voluntaria. 

 

1) Valoración por escrito da participación e actitude. Preténdese 

valorar a participación dos alumnos e das alumnas ó longo deste 

trimestre. Quedarán rexistradas por escrito no caderno do 

profesor.  

Así terase en conta interese polas actividades, as preguntas 

que se fan, as respostas ás pregunta do profesor e dos 

compañeiros, a participación e realización de traballos tanto 

individuais como de grupo (sempre falamos de actividades online), 

ou o seguimento, sempre que sexa posible, a través da web das 

explicacións do profesorado (videoconferencias). 

 

2.3.  CUALIFICACIÓN  FINAL 

 

A cualificación final será o resultado de facer a media da primeira e segunda avaliación, tendo 

en conta as recuperacións das mesmas que se farán ó longo do terceiro trimestre.  

As actividades que fagamos neste trimestre estarán enfocadas á recuperar as avaliacións 

suspendidas e si as realizan serán valoradas positivamente coa finalidade de axudar ó alumnado a 

superar o curso actual, dada a situación de excepcionalidade. Por este motivo serán tidas en conta, 

ben para recuperar calquera avaliación para aqueles alumnos que a teñan suspensa, ben para 

redondear a nota en positivo para aqueles que xa estean aprobados.  

No caso do alumnado que ten que recuperar, unha vez que nos poñamos en contacto con eles 

e as súas familias, e tendo en conta a súa situación actual, si non entrega as tarefas propostas, a media 

das dúas avaliacións non experimentará cambio algún debido ó abandono da materia. 

En calquera caso, para aprobar será necesario obter a cualificación de 5.  
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2.4.  PROBA  EXTRAORDINARIA  DE  SETEMBRO 

 

A proba extraordinaria de setembro, si a situación o permite,  consistirá nun único exame que 

se realizará en base ós contidos impartidos nos dous primeiros trimestres, dos que xa foron avaliados 

na aula.  

Para aprobar será necesario obter a cualificación de 5.  

3. Alumnado con materias pendentes. 
 

Non temos alumnado con materias pendentes de 2º de Baharelato.  

No caso de ter algún alumno con materias pendentes de cursos anteriores, remitímonos as 

adaptacións da programación de cada curso correspondente.  

 

4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)   

Actividades  

• Ó longo do terceiro trimestre, co obxectivo de facilitar a 

recuperación das avaliacións suspensas faranse actividades de 

recuperación e reforzo sobre os contidos xa impartidos en aula 

como: esquemas, preguntas, actividades online de reforzo, 

videoconferencias para solucionar posibles dubidas.  

• No caso dos alumnos que teñan a materia aprobada, 

impartiremos actividades de ampliación para continuar co 

proceso de ensino ata finalizar o curso escolar. Algunha destas 

actividades tamén poden estar enfocadas a recuperar 

avaliacións suspensas. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

• Para aqueles alumnos que están conectados empregamos os 

seguintes recursos informáticos:  

- Conexión mediante: videoconferencias, páxina web con 

actividades na plataforma de Google Classroom, acceso a 

Aula Virtual do centro e comunicación individual e colectiva 

mediante correo electrónico.  

• No caso de alumnos sen conectividade entregamos as tarefas 

pertinentes a través dos titores/orientación do centro para que 
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llo fan chegar por outros medios (correo, contacto telefónico ). 

Actualmente todos os alumnos teñen acceso a internet ou 

contacto directo cos titores (sobre todo no caso de alumnado 

con necesidades especiais ós que nos diriximos a través do 

departamento de orientación). Si a conectividade é mala ou 

limitada, o que facemos é ampliar os prazos de entrega das 

actividades para facilitarlle o aprobado ó alumnado. 

 

Materiais e recursos 

• Libro de texto para facilitar a comprensión e a aprendizaxe que 

sirva como manual de consulta e tamén para facer actividades. 

Hai alumnado con licencia dixital que pode acceder mediante 

ordenador.   

• Páxina web e blogs que nos sirven de soporte dixital para 

desenvolver os contidos das unidades e as actividades.  

• Utilización de imaxes con Internet ou presentacións de 

Powerpoints para ler e interpretar as imaxes e os espazos 

representadas en debuxos, infografías e fotografías, cartografía. 

Dáselle importancia e contido informativo á linguaxe 

cartográfica e icónica. 

• Emprego de recursos informáticos: actividades interactivas de 

repaso e ampliación como:  imaxes de arte, crebacabezas, sopas 

de letras, preguntas sobre os contidos, busca de información etc. 

• Elaboración de liñas cronolóxicas que nos permitan situar os 

acontecementos históricos no tempo de forma precisa e 

ordenada.  

• Elaboración de esquemas conceptuais para favorecer a 

comprensión das unidades, recollendo as ideas esencias das 

mesmas.  

• Distintos tipos de actividades con diferente grao de dificultade e 

distinta finalidade: 

- Actividades de asimilación: memorización; completar frases, 

mapas conceptuais e árbores representativas explicativas; 

resumo; comprensión; definición. 



 
 
 

Página 10 de 10 

 

 

 

 

 

- Actividades de razoamento: buscar causas, deducir 

consecuencias; relación causa-efecto; relación xeral; análise 

(diferenzas); síntese (semellanzas); de aplicación. 

- Actividades léxicas: vocabulario específico do tema; 

definición de conceptos, familias léxicas (comparación, 

derivación e parasíntese); sinónimos; antónimos; 

etimoloxías; definición de termos. 

- Actividades de comentario: interpretación; opinión; 

comprensión. 

- Actividades de investigación: investigación xeral; 

investigación do contorno, fichas. 

- Técnicas de aprendizaxe: esquemas; cadro sinóptico; cadro 

comparativo; mapa conceptual; árbore representativa 

explicativa (ARE); remuíño de ideas. 

- Actividades de equipo que se poidan facer a través de 

internet (por exemplo en drive). 

5.  Información e publicidade  

Información ao 

alumnado e ás familias 

• O alumnado será informado das pautas a seguir o longo deste 

trimestre e dos criterios de cualificación vía e-mail. 

• Comunicarase así mesmo que para que todos os membros da 

comunidade educativa podan acceder á información, quedará 

exposta na paxina web do centro a adaptación da programación 

de xeografía e historia.   

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.  
 

U.D. CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  
COMPETENCIAS 
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B5.1. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as 

características esenciais do historicismo e eclecticismo, en 

relación cos seus respectivos contextos históricos e culturais. 

PAB5.1.1. Entende a importancia da incorporación dos novos 

materiais á arquitectura, diferenciando os estilos que se serven 

deles. 

CCEC 

CCL 

CAA 

PAB5.1.3. Identifica as principais correntes da escultura galega 

do século XIX. 

PAB5.1.4. Realiza un traballo de investigación en torno á 

pintura galega do século XIX (tendencias e principais 

autores/as). 

B5.5. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as 

características esenciais das artes plásticas no século XX en 

Galicia, en relación cos seus respectivos contextos históricos e 

culturais. 

PAB5.5.1. Define o concepto de vangarda artística en relación 

co acelerado ritmo de cambios na sociedade da época e a 

liberdade creativa dos artistas iniciada no século anterior. 

CCEC 

CCL 

CAA 

B5.9. Conservación do patrimonio: arte na Idade 

Contemporánea en Galicia. 

PAB5.9.1. Selecciona unha obra arquitectónica, unha escultura 

ou unha pintura da primeira metade do século XX, de Galicia e 

xustifica a súa elección. CCEC 

CCL 

CAA PAB6.2.3. Describe a tipoloxía do patrimonio industrial en 

Galicia: lugares produtivos (obradoiros, minas, muíños, fornos, 

fábricas e sitios onde se produza calquera proceso produtivo). 

U.D. CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  
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B6.1. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as 

características esenciais da arquitectura popular e industrial en 

Galicia, en relación cos seus respectivos contextos históricos, 

sociais e culturais. 

PAB6.1.1 Explica o proceso de configuración do patrimonio 

industrial e cultural en Galicia. 
CCEC 

CCL 

CAA 
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2. Avaliación e cualificación. 
 

2.1.  PROCEDEMENTOS                          
                                                                                      

• A observación do progreso do alumnado que se realizará de forma diaria, vendo os seus 

problemas e sobre todo observando o seu grao de implicación. Estes datos serán recollidos por 

escrito no caderno de aula do profesorado. 

• Análise das actividades realizadas polo alumno desde as súas casas. 

• Seguimento do alumnado nas tarefas de investigación.  Comprobaremos o grao de rigorosidade 

na recollida de datos  e no tratamento dos mesmos.  

• Valoración dos contidos adquiridos polo alumnado e das competencias clave en relación ás 

actividades de repaso e reforzo sobre as avaliacións impartidas en clase co obxectivo de que 

poidan recuperalas.  

• A actitude, a participación voluntaria e seguimento das explicacións do profesor quedarán 

rexistradas por escrito no caderno do profesor. O que valoramos é a capacidade do alumnado 

para razoar e solucionar problemas e preguntas que lle suscitamos ou que xorden debido a súa 

curiosidade, a motivación persoal perante a materia e as dificultades que xorden, así como a 

capacidade de argumentar.  

 

2.2.  INSTRUMENTOS 

 

As fontes ou instrumentos de avaliación de que nos serviremos para avaliar o proceso de 

aprendizaxe dos alumnos serán:  

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

1) A observación do 

progreso do 

alumnado.  

1) Recollida de datos no caderno de aula do profesor: rexistro das 

dificultades do alumnado, e o grao de consecución das mesmas.  

 

2) Observación da súa participación colectiva no blog e corrección de 

actividades online entre tod@s. Valoraremos a participación, e o 

grao de execución das actividades. 

 

2) Análise das 

actividades realizadas 

polo alumnado desde 

casa. 

3) Seguimento do 

alumnado nas tarefas 

de investigación.   

1) Análise de traballos de investigación ou actividades nas que 

empreguen as TIC. Teremos en conta como buscan información, en 

que fontes, si a contrastan,  como extraen as conclusións (si saben 
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explicalo correctamente), e como as redactan, (si empregan 

vocabulario propio, si entenden os conceptos máis específicos). 

4) Valoración dos 

contidos adquiridos 

polo alumnado e das 

competencias.  

1) Corrección das actividades de repaso e reforzo da primeira e 

segunda avaliación, entregadas online para que poidan 

recuperalas. 

5) Estudo da actitude  e 

da participación 

voluntaria. 

 

1) Valoración por escrito da participación e actitude. Preténdese 

valorar a participación dos alumnos e das alumnas ó longo deste 

trimestre. Quedarán rexistradas por escrito no caderno do 

profesor.  

Así terase en conta interese polas actividades, as preguntas 

que se fan, as respostas ás pregunta do profesor e dos 

compañeiros, a participación e realización de traballos tanto 

individuais como de grupo (sempre falamos de actividades online), 

ou o seguimento, sempre que sexa posible, a través da web das 

explicacións do profesorado (videoconferencias). 

2.3.  CUALIFICACIÓN  FINAL 

 

A cualificación final será o resultado de facer a media da primeira e segunda avaliación, xa que 

temos un 100% de aprobados nesta materia.  

As actividades que fagamos neste trimestre son actividades de ampliación, e si as realizan serán 

valoradas positivamente coa finalidade de subir nota. En ningún caso afectarán en negativo e non son 

avaliables.  

 

2.4.  PROBA  EXTRAORDINARIA  DE  SETEMBRO 

 

A proba extraordinaria de setembro, si a situación o permite,  consistirá nun único exame que 

se realizará en base ós contidos impartidos nos dous primeiros trimestres, dos que xa foron avaliados 

na aula.  Neste caso non será necesaria xa que o aprobado é do 100%. 

Para aprobar será necesario obter a cualificación de 5.  

 

 
 
 



 
 
 

Página 5 de 7 

 

3. Alumnado con materias pendentes: 
 

Non temos alumnado con materias pendentes de 2º de Baharelato.  

No caso de ter algún alumno con materias pendentes de cursos anteriores, remitímonos as 

adaptacións da programación de cada curso correspondente.  

4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)   

Actividades  

• Ó longo do terceiro trimestre, co obxectivo de facilitar a 
recuperación das avaliacións suspensas faranse actividades de 
recuperación e reforzo sobre os contidos xa impartidos en aula 
como: esquemas, preguntas, actividades online de reforzo, 
videoconferencias para solucionar posibles dubidas.  

• No caso dos alumnos que teñan a materia aprobada, 
impartiremos actividades de ampliación para continuar co 
proceso de ensino ata finalizar o curso escolar. Algunha destas 
actividades tamén poden estar enfocadas a recuperar 
avaliacións suspensas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• Para aqueles alumnos que están conectados empregamos os 
seguintes recursos informáticos:  

- Conexión mediante: videoconferencias, páxina web con 
actividades, blog para publicar as respostas e corrixir entre 
todos, acceso a aula virtual do centro e comunicación 
individual e colectiva mediante correo electrónico.  

• No caso de alumnos sen conectividade entregamos as tarefas 
pertinentes a través dos titores/orientación do centro para que 
llo fan chegar por outros medios (correo, contacto telefónico ). 
Actualmente todos os alumnos teñen acceso a internet ou 
contacto directo cos titores (sobre todo no caso de alumnado 
con necesidades especiais ós que nos diriximos a través do 
departamento de orientación). Si a conectividade é mala ou 
limitada, o que facemos é ampliar os prazos de entrega das 
actividades para facilitarlle o aprobado ó alumnado. 
 

Materiais e recursos 

• Libro de texto para facilitar a comprensión e a aprendizaxe que 

sirva como manual de consulta e tamén para facer actividades. 

Hai alumnado con licencia dixital que pode acceder mediante 

ordenador.   

• Páxina web e blogs que nos sirven de soporte dixital para 

desenvolver os contidos das unidades e as actividades.  

• Utilización de imaxes con Internet ou presentacións de 

Powerpoints para ler e interpretar as imaxes e os espazos 
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representadas en debuxos, infografías e fotografías, cartografía. 

Dáselle importancia e contido informativo á linguaxe 

cartográfica e icónica. 

• Emprego de recursos informáticos: actividades interactivas de 

repaso e ampliación como:  imaxes de arte, crebacabezas, sopas 

de letras, preguntas sobre os contidos, busca de información 

etc. 

• Elaboración de liñas cronolóxicas que nos permitan situar os 

acontecementos históricos no tempo de forma precisa e 

ordenada.  

• Elaboración de esquemas conceptuais para favorecer a 

comprensión das unidades, recollendo as ideas esencias das 

mesmas.  

• Distintos tipos de actividades con diferente grao de dificultade e 

distinta finalidade: 

- Actividades de asimilación: memorización; completar frases, 

mapas conceptuais e árbores representativas explicativas; 

resumo; comprensión; definición. 

- Actividades de razoamento: buscar causas, deducir 

consecuencias; relación causa-efecto; relación xeral; análise 

(diferenzas); síntese (semellanzas); de aplicación. 

- Actividades léxicas: vocabulario específico do tema; 

definición de conceptos, familias léxicas (comparación, 

derivación e parasíntese); sinónimos; antónimos; 

etimoloxías; definición de termos. 

- Actividades de comentario: interpretación; opinión; 

comprensión. 

- Actividades de investigación: investigación xeral; 

investigación do contorno, fichas. 

- Técnicas de aprendizaxe: esquemas; cadro sinóptico; cadro 

comparativo; mapa conceptual; árbore representativa 

explicativa (ARE); remuíño de ideas. 

- Actividades de equipo que se poidan facer a través de 

internet (por exemplo en drive). 
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5. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

• O alumnado será informado das pautas a seguir o longo deste 

trimestre e dos criterios de cualificación vía e-mail. 

• Comunicarase así mesmo que para que todos os membros da 

comunidade educativa podan acceder á información, quedará 

exposta na paxina web do centro a adaptación da programación 

de xeografía e historia.   

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 


