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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B3.4. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo
do tempo e á vez no tempo (diacronía e sincronía)

XHB3.4.1.  Entende  que  varias  culturas  convivían  á  vez  en  diferentes
enclaves xeográficos.

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

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

B3.7.  Relacionar  o  alcance  da  nova  ollada  dos  humanistas,  artistas  e
científicos do Renacemento con etapas anteriores e posteriores.

XHB3.7.1. Identifica trazos do Renacemento e do Humanismo na historia
europea, a partir de fontes históricas de diversos tipos

B3.9. Coñecer a importancia dalgúns autores e obras destes séculos. XHB3.9.1.  Analiza  obras,  ou  fragmentos  delas,  dalgúns  autores  desta
época no seu contexto.

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

XHB3.11.1.  Comprende  os  conceptos  de  cambio  e  continuidade  en
relación co reinado dos Reis Católicos

XHB3.12.2.  Coñece  os  principais  feitos  da  expansión  de  Aragón  e  de
Castela polo mundo.

XHB3.12.3.  Sopesa  interpretacións  conflitivas  sobre  a  conquista  e  a
colonización de América.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
- Probas online.
- Traballos / exercicios prácticos.
- Observación.

Instrumentos:
Para o alumnado que non superara a 1º ou/e a 2ª avaliación:
-  Elaboración  dun  traballo  sobre  un  tema  da  avaliación  ou  avaliacións
suspensas.
- Unha proba final que abranguerá os contidos da materia impartida ata o 13
de marzo.
-  Participación  nas  actividades  propostas  a  través  da  Aula  Virtual  ou  do
correo electrónico.

Para o alumnado que teña superadas as dúas primeiras avaliacións:
-  Participación  nas  actividades  propostas  a  través  da  Aula  Virtual  ou  do
correo electrónico.
- Elaboración do caderno coas actividades obrigatorias.
-  Realización  dos  traballos  e  exercicios  prácticos,  que  deberán  sen
entregados en prazo.

Cualificación final

Para o alumnado que non superara a 1ª ou/e a 2ª avaliación:
- Se só tiña unha avaliación non superada e obtén unha nota maior ou igual
a 4’5 (xa non será necesario acudir á proba final).
- Se tiña as dúas avaliacións non superadas e obtén unha nota maior ou igual
a 4’5 en cada un dos traballos parciais (xa non será necesario acudir á proba
final).
- Se obtén unha nota maior ou igual a 4’5 na proba final.
- Se obtén unha nota media maior ou igual a 4’5 unha vez valorados todos os
instrumentos de avaliación.

Cálculo da cualificación final: a media das dúas primeiras avaliacións á que
se poderá sumar ata 2 puntos pola actividade do alumno dende o inicio do
estado de alarma, sen superar nunca os 10 puntos.

Para o alumnado que teña superadas as dúas primeiras avaliacións:
Teñen a materia superada. A cualificación final será a media aritmética das
dúas primeiras avaliacións. Dende o inicio do estado de alarma, a actividade
do alumno pode sumar ata 2 puntos sobre a media, sin superar nunca os 10
puntos.



Proba
extraordinaria de

setembro 

Haberá unha proba presencial, de ser posible, ou online, en caso contrario, 
que versará sobre os contidos e competencias imprescindibles impartidos 
ata o 13 de marzo.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación: Non procede.

Criterios de cualificación: Non procede

Procedementos e instrumentos de avaliación: Non procede

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

Actividades Resumos das leccións, gravacións coas explicacións, exercicios, actividades de
repaso e as correccións. 

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Con conectividade: A través do correo electrónico e aula virtual.
Sen conectividade: a través do correo ordinario.

Materiais e recursos

Ordenador da profesora con conexión a internet e sistema de gravación de 
imaxe e son.
Software ofimática.
Correo electrónico.
Sobres e correo postal.
Libro de texto.
Recursos didácticos en papel e online.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Aula Virtual, correo electrónico.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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