
DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA.  IES A SANGRIÑA (A GUARDA)

EXTRACTO DOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN RECOLLIDOS NA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

XEOGRAFÍA E HISTORIA 1º ESO 

Instrumentos e procedementos de avaliación.

Probas escritas e/ou orais:
Ó longo de cada un dos trimestres se levarán a cabo varias que poderán abarcar un ou máis temas dos que xa se
traballaran na clase e na casa.
Cara ó final de cada trimestre poderase realizar unha proba que englobe todos os coñecementos e destrezas
traballadas durante dito trimestre
Na valoración outorgada ás probas terase en conta a ortografía e a presentación. Cualificación das probas: de cero
a dez.
A cualificación obtida polos alumnos en cada un dos trimestres será a resultante da media aritmética das probas
arriba apuntadas, a que se lle sumará a observación diaria de clase en forma de saldo de positivos e negativos (a
razón de 0´1 por positivo ou -0´1 por negativo) resultante da valoración da libreta de clase, a actitude amosada
cara  a  materia,  participación,  etc;  no  caso  da reiteración dunha actitude negativa,  a  non realización,  mala
presentación dos traballos propostos, poderán restarse da nota global obtida ata un máximo de 0´5 puntos

Recuperación: 
A posibilidade de que un certo número de alumnos non acade os obxetivos marcados en cada momento do
proceso avaliativo fai necesarias adoptar medidas correctoras. Realizarase unha proba de recuperación para cada
avaliación no trimestre seguinte á entrega de notas e excepcionalmente se as circunstancias o aconsellan unha
recuperación final en Xuño.
Para poder superar o curso os alumnos terán que obter unha media das notas trimestriais igual ou superior a cinco
puntos, non podendo obter menos de catro puntos na calificación dun trimestre; no caso de que isto último
ocurrise, o alumno suspendería o curso aínda que se dera o caso de teren os outros dous trimestres aprobados
calquera que foran as notas obtidas. 

Páxina 1
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XEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO

Instrumentos e procedementos de avaliación.

Probas escritas e/ou orais:
Ó longo de cada un dos trimestres se levarán a cabo varias que poderán abarcar un ou máis temas dos que xa se
traballaran na clase e na casa.
Cara ó final de cada trimestre poderase realizar unha proba que englobe todos os coñecementos e destrezas
traballadas durante dito trimestre
Na valoración outorgada ás probas terase en conta a ortografía e a presentación. Cualificación das probas: de cero
a dez.
A cualificación obtida polos alumnos en cada un dos trimestres será a resultante da media aritmética das probas
arriba apuntadas, a que se lle sumará a observación diaria de clase en forma de saldo de positivos e negativos (a
razón de 0´1 por positivo ou -0´1 por negativo) resultante da valoración da libreta de clase, a actitude amosada
cara  a  materia,  participación,  etc;  no  caso  da reiteración dunha actitude negativa,  a  non realización,  mala
presentación dos traballos propostos, poderán restarse da nota global obtida ata un máximo de 0´5 puntos

Recuperación: 
A posibilidade de que un certo número de alumnos non acade os obxetivos marcados en cada momento do
proceso avaliativo fai necesarias adoptar medidas correctoras. Realizarase unha proba de recuperación para cada
avaliación no trimestre seguinte á entrega de notas e excepcionalmente se as circunstancias o aconsellan unha
recuperación final en Xuño.
Para poder superar o curso os alumnos terán que obter unha media das notas trimestriais igual ou superior a cinco
puntos, non podendo obter menos de catro puntos na calificación dun trimestre; no caso de que isto último
ocurrise, o alumno suspendería o curso aínda que se dera o caso de teren os outros dous trimestres aprobados
calquera que foran as notas obtidas. 
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XEOGRAFÍA E HISTORIA  3º ESO

O proceso avaliativo
A avaliación é a peza que completa a programación. Debe valorar e calificar os progresos do alumnado,
detectando  as  dificultades  de  aprendizaxe  e  correxindo  os  erros  no  proceso  educativo.  Será  continúa,
formativa, integradora e orientadora para o docente e o discente (art. 21 Decreto 86/2015, 25 de xuño). 
Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe

A avaliación dos contidos desta asignatura terá como referente os criterios e estándares de aprendizaxe do
Decreto 86/2015. Ditos criterios e estándares figuran no cadro de secuenciación-temporalización (mediante
códigos establecidos no currículo) e no apartado 6 (proceso avaliativo) de cada unha das 12 unidades. Os
estándares  e os  criterios  repártense entre  as  12 unidades,  de  xeito  oportuno,  segundo corresponda,  con
cadanseu contido. Algúns criterios e estándares serán avaliados en varios temas (ex.: elabora discusicións
sobre o eurocentrismo e a glabalización, ou perspectivas do século XXI: focos de poder e tensión no noso
presente). Nalgúns casos, os estándares son transversais a varios temas (valora as fontes históricas, manexa
vocabulario propio das  CC.SS.,  establece relacións entre  o pasado e  o pretense,  etc.).  Estes  estándares
traballaranse coas tarefas de varios temas, de xeito que sexan adquiridos a final curso, de cara a avaliación
global externa (art.  22,  Decreto 86/2015).  No cadro de secuenciación de cada unidade figuran de xeito
correlativo os elementos do currículo. As tarefas que avalían os estándares divídense en iniciais (av. inicial),
centrais (av. procesual) e finais (repaso, reforzo) en todos os temas.
A avaliación integradora irá encamiñada á observación das carencias do alumno/a noutras áreas educativas e
ao informe ao profesor/a  correspondente  desa  materia.  Non restarán puntuación  os  erros  cometidos  en
competencia doutros materias, aínda que sí se establecerán medidas oportunas para correxir a situación (ex.
lecturas para correxir errores ortográficos e carencias léxicas e/ou gramaticais). 

Avaliación inicial do curso
A avaliación inicial realizarase na última sesión do mes de setembro. Complementarase con dúas tarefas.
Unha delas farase o primeiro día de curso. Consistirá en definir termos de todos os temas da asignatura. Ten
por obxectivo detectar o grado de coñecemento inicial de todos os temas. Nesta proba, incluiranse termos
clave  cuxo significado é  importante  para  calquer  cidadán:  parlamentarismo,  constitución,  cortes,  etc.  e
outros máis específicos da materia: contemporaneidade,  idade moderna, etc.  A segunda tarefa será a da
avaliación inicial  da U.d. 1ª,  na que se recollen aspectos tratados no curso anterior.  A idade media.  Os
alumnos/as deben saber ubicar correctamente termos como Renacemento, Barroco ou absolutismo. Estas
probas están especialmente relacionadas cos estándares do bloque 10 de contidos curriculares do Decreto
86/2015, que incide na adquisición e uso de vocabulario propio das CC.SS., na relación entre o pasado e o
presente,  etc.,  ao  tempo  que  se  tratan  estándares  de  avaliación  dos  demais  bloques  de  contido.  As
consecuencias destas probas fan un balance do primeiro mes de curso. Pode facerse unha posta en común
cos demais docentes, e informarase ás familias dos resultados, que en ningún caso serán determinantes na
nota de avaliación do 1º trimestre, nin, por suposto, na final. Sí pode facerse, como complemento a estas
actividades, un glosario de termos que se repasará a final de curso, contrastando coas definicións ofrecidas
na avaliación inicial. O alumno/a verá o seu progreso.

Termos avaliación inicial (1º día de curso)
Revolución, parlamentarismo, constitución, cortes, monarquía, república, absolutismo, idade moderna, idade
media, feudalismo, vasalaxe, idade contemporánea, Ilustración, Barroco, Terceiro estado, servo, campesiño,
reforma protestante, burguesía, etc.11.2.- Fases, procedementos e instrumentos da avaliación 

A avaliación terá as seguintes fases:
1.-  Inicial:  para a detección de coñecementos previos.  O obxectivo é determinar o punto de partida do
alumno/a, contextualizar a unidade e recordar contidos de unidades anteriores. Farase a través de: situación
de feitos e datas, tormenta de ideas, preguntas orais e escritas, etc. Non será calificable numéricamente. 
2.-  Procesual: ten como obxectivo traballar e valorar os contidos centrais da unidade. Vai encamiñada a
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guiar e correxir o proceso de ensino-aprendizaxe. Farase mediante a observación diaria das actividades na
aula de forma individual e grupal, o seguimento continuo do caderno do alumno/a e a corrección de tarefas
feitas na aula e entregadas ao profesor. 
3.-  Final  ou  sumativa:  pretende  avaliar  os  coñecementos,  habilidades  e  destrezas  adquiridas  durante  a
unidade. Farase mediante unha proba escrita de resposta longa e preguntas curtas; a valoración das tarefas
de seguimento na aula e a participación nos  proxectos establecidos polo docente. 

A avaliación farase mediante os seguintes procedementos e instrumentos:
A) Procedementos: probas escritas, probas orais, análise de fontes de diversa índole (textos, mapas, gráficas,
táboas, fotografías, carteis, etc.), análise de filmes, documentais, etc. Elaboración de resumos, esquemas,
mapas conceptuais e outras actividades de aula. 
B) Instrumentos: caderno de tarefas, cuestionarios, informes, traballos e exposicións.
Probas  escritas:  faranse,  mínimo,  dúas  probas  escritas  que  sigan  as  modalidades  dos  procedementos  e
instrumentos  de  avaliación  comentados.  Serán  parciais  que  incluirán  un  número  variable  de  temas,  en
función  das  unidades  impartidas  (reaxustes  de  tempos  na  secuenciación  de  contidos  para  adaptarse  ás
necesidades  do  alumnado  ou  a  imprevistos,  dificultade  dos  temas,  etc.).  Os  exames/probas  escritas:
valoraranse de 0 a 10 puntos. Non haberá exames globais, nin en cada unha das avaliacións, nin a final de
curso. 
Probas  orais:  valorarase  a  participación,  as  intervencións  ordenadas  na  clase,  a  claridade  expositiva  e
organización de ideas, e o respeto na quenda de palabra e opinións dos compañeiros.  A maiores,  poderá
haber  unha  proba  de  valoración  da  expresión  oral  mediante  a  argumentación  e  defensa  dun  tema dos
contidos do curso no terceiro trimestre.
Caderno  de  actividades:  a  revisión  do  mesmo  será  diaria  na  aula  mediante  correccións  individuais  e
colectivas. 
Traballos tutelados: os traballos deberán cumplir as normas indicadas polo profesor e ser entregados na data
sinalada públicamente, flexible segundo a conveniencia do alumnado e as ircunstancias que concurran nese
momento.

Criterios de calificación
Esta  materia  será  calificada mediante  o  exercicio  de  dúas  probas  obxectivas  de  coñecementos  teórico-
prácticos que contabilizarán o 80% da nota total da avaliación. O 20% restante divídirase entre: un 10% para
as tarefas diarias de aula, e un 10% para a entrega de tarefas, en data pública sinalada polo profesor, ou no
seu defecto, para tarefas que os alumnos/as terán que facer na casa seguindo as indicacións que o profresor
dera na clase. Non se admiten traballos nin cadernos fora do prazo indicado como data tope para a entrega.

Recuperación da materia 
Farase un único exame de recuperación por avaliación para aqueles alumnos/as que non superen as probas
establecidas en cada trimestre. Poderá ser antes ou despois da entrega do boletín de notas, dependendo das
datas do calendario e a decisión que os alumnos/as consideren máis acertada para superar esa proba. Farase
un exame final de recuperación no mes de xuño para aqueles que a pesar das recuperacións anteriores non
superaran a asignatura. Os que non superen este exame final terán que recuperar en setembro (avaliación
extraordinaria). 
Para obeter o aprobado en cada trimestre e na avaliación final ordinaria de xuño a calificación deberá ser de
5 puntos.
Eliminarase materia en cada exame e traballo, de xeito que a nota final sexa a media aritmética entre as tres
avaliacións. En setembro: a proba extraordinaria recollerá exercicios que engloben, dentro do posible, o traballo
realizado ao longo do curso. Orientarase a valorar a adquisición dos mínimos esixibles. En setembro farase un
exame puntuable de 0 a 10 puntos que inclúa un número variable de exercicios (resolución de preguntas teóricas
e casos prácticos que se tarballaran durante todo o ano na aula). 
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XEOGRAFÍA E HISTORIA  4º ESO NON BILINGÜE

O proceso avaliativo
A avaliación é a peza que completa a programación. Debe valorar e calificar os progresos do alumnado,
detectando  as  dificultades  de  aprendizaxe  e  correxindo  os  erros  no  proceso  educativo.  Será  continúa,
formativa, integradora e orientadora para o docente e o discente (art. 21 Decreto 86/2015, 25 de xuño). 
Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe
A avaliación dos contidos desta asignatura terá como referente os criterios e estándares de aprendizaxe do
Decreto 86/2015. Ditos criterios e estándares figuran no cadro de secuenciación-temporalización (mediante
códigos establecidos no currículo) e no apartado 6 (proceso avaliativo) de cada unha das 15 unidades. Os
estándares  e os  criterios  repártense entre  as  15 unidades,  de  xeito  oportuno,  segundo corresponda,  con
cadanseu contido. Algúns criterios e estándares serán avaliados en varios temas (ex.: elabora discusicións
sobre o eurocentrismo e a glabalización, avaliado no tema 5: Imperialismo e I Guerra Mundial; no tema 11:
Descolonización e Terceiro Mundo; e no tema 14: Perspectivas do século XXI: focos de poder e tensión no
noso presente). Nalgúns casos, os estándares son transversais a varios temas (valora as fontes históricas,
manexa  vocabulario  propio  das  CC.SS.,  establece  relacións  entre  o  pasado  e  o  pretense,  etc.).  Estes
estándares traballaranse coas tarefas de varios temas, de xeito que sexan adquiridos a final curso, de cara a
avaliación global externa (art. 22, Decreto 86/2015). No cadro de secuenciación de cada unidade figuran de
xeito correlativo os elementos do currículo. Indícanse as tarefas computables que avalían cada estándar.
Ditas tarefas están pensadas para a adquisición dos obxectivos xerais e dos estándares correspondentes. As
tarefas divídense en iniciais (av. inicial), centrais (av. procesual) e finais (repaso, reforzo) en todos os temas.
A avaliación integradora irá encamiñada á observación das carencias do alumno/a noutras áreas educativas e
ao informe ao profesor/a  correspondente  desa  materia.  Non restarán puntuación  os  erros  cometidos  en
competencia doutros materias, aínda que sí se establecerán medidas oportunas para correxir a situación (ex.
lecturas para correxir errores ortográficos e carencias léxicas e/ou gramaticais).

Avaliación inicial do curso
A avaliación inicial realizarase na última sesión do mes de setembro. Complementarase con dúas tarefas.
Unha delas farase o primeiro día de curso. Consistirá en definir termos de todos os temas da asignatura. Ten
por obxectivo detectar o grado de coñecemento inicial de todos os temas. Nesta proba, incluiranse termos
clave  cuxo significado é  importante  para  calquer  cidadán:  parlamentarismo,  constitución,  cortes,  etc.  e
outros máis específicos da materia: contemporaneidade,  idade moderna, etc.  A segunda tarefa será a da
avaliación inicial da U.d. 1ª, na que se recollen aspectos tratados no curso anterior. A idade moderna. Os
alumnos/as deben saber ubicar correctamente termos como Renacemento, Barroco ou absolutismo. Estas
probas están especialmente relacionadas cos estándares do bloque 10 de contidos curriculares do Decreto
86/2015, que incide na adquisición e uso de vocabulario propio das CC.SS., na relación entre o pasado e o
presente,  etc.,  ao  tempo  que  se  tratan  estándares  de  avaliación  dos  demais  bloques  de  contido.  As
consecuencias destas probas fan un balance do primeiro mes de curso. Pode facerse unha posta en común
cos demais docentes, e informarase ás familias dos resultados, que en ningún caso serán determinantes na
nota de avaliación do 1º trimestre, nin, por suposto, na final. Sí pode facerse, como complemento a estas
actividades, un glosario de termos que se repasará a final de curso, contrastando coas definicións ofrecidas
na avaliación inicial. O alumno/a verá o seu progreso.

Termos avaliación inicial (1º día de curso)
Revolución, parlamentarismo, constitución, cortes, monarquía, república,  nacionalismo, absolutismo, idade
moderna,  idade contemporánea,  Impresionismo, Imperialismo, Ilustración,  Barroco,  Napoleón,  fascismo,
Hitler, Franco, Isabel II, II Republica española, Vangarda, Restauración borbónica, Globalización, Estado
islámico  (xihadismo),  11S-11M,  Partidos  Políticos,  Sindicatos,  Dictadura,  Folga,  Movemento  Obreiro,
Holocausto, Crise do petróleo, Transición democrática, 23F.
Fases, procedementos e instrumentos da avaliación 
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A avaliación terá as seguintes fases:
1.-  Inicial:  para a detección de coñecementos previos.  O obxectivo é determinar o punto de partida do
alumno/a, contextualizar a unidade e recordar contidos de unidades anteriores. Farase a través de: situación
de feitos e datas, tormenta de ideas, preguntas orais e escritas, etc. Non será calificable numéricamente. 
2.-  Procesual: ten como obxectivo traballar e valorar os contidos centrais da unidade. Vai encamiñada a
guiar e correxir o proceso de ensino-aprendizaxe. Farase mediante a observación diaria das actividades na
aula de forma individual e grupal, o seguimento continuo do caderno do alumno/a e a corrección de tarefas
feitas na aula e entregadas ao profesor. 
3.-  Final  ou  sumativa:  pretende  avaliar  os  coñecementos,  habilidades  e  destrezas  adquiridas  durante  a
unidade. Farase mediante unha proba escrita de resposta longa e preguntas curtas; a valoración das tarefas
de seguimento na aula e a participación nos  proxectos establecidos polo docente. 

A avaliación farase mediante os seguintes procedementos e instrumentos:
A)  Procedementos:  probas  escritas,  probas  orais,  análise  de  fontes  (textos,  mapas,  gráficos,  táboas,
fotografías, carteis,  etc.), análise de filmes, documentais,  etc.  Elaboración de resumos, esquemas, mapas
conceptuais e outras actividades de aula. 
B) Instrumentos: caderno de tarefas, cuestionarios, informes, traballos e exposicións.
Probas  escritas:  faranse,  mínimo,  dúas  probas  escritas  que  sigan  as  modalidades  dos  procedementos  e
instrumentos  de  avaliación  comentados.  Serán  parciais  que  incluirán  un  número  variable  de  temas,  en
función  das  unidades  impartidas  (reaxustes  de  tempos  na  secuenciación  de  contidos  para  adaptarse  ás
necesidades do alumnado ou a imprevistos). Os exames: valoraranse de 0 a 10 puntos. Non haberá exames
globais, nin nas avaliacións, nin en final de curso. 
Probas orais: valorarase a participación, as intervencións ordenadas, a claridade expositiva e organización de
ideas, e o respeto na quenda de palabra e opinións dos compañeiros. A maiores,  poderá haber unha proba de
valoración da expresión oral mediante a argumentación e defensa dun tema no terceiro trimestre.
Caderno  de  actividades:  a  revisión  do  mesmo  será  diaria  na  aula  mediante  correccións  individuais  e
colectivas. 
Traballos tutelados: os traballos deberán cumplir as normas indicadas polo profesor e ser entregados na data
sinalada públicamente, flexible segundo a conveniencia do alumnado.
Criterios de cualificación
Esta  materia  será  calificada mediante  o  exercicio  de  dúas  probas  obxectivas  de  coñecementos  teórico-
prácticos, que contabilizarán o 70% da nota total da avaliación. O 30% restante divídirase entre: un 20%
para as tarefas diarias de aula, e un 10% para a entrega de tarefas, en data pública sinalada polo profesor. 

Recuperación da materia 
Farase un único exame de recuperación por avaliación para aqueles alumnos/as que non superen as probas
establecidas en cada trimestre. Poderá ser antes ou despois da entrega do boletín de notas, dependendo das
datas do calendario e a decisión que os alumnos/as consideren máis acertada para superar a proba. Farase un
exame final de recuperación no mes de xuño para aqueles que a pesar das recuperacións anteriores non
superaran  a  materia.  Os  que  non  superen  este  exame  terán  que  recuperar  en  setembro  (avaliación
extraordinaria). 
Eliminarase materia en cada exame e traballo, de xeito que a nota final sexa a media aritmética entre as tres
avaliacións. En setembro: a proba extraordinaria recollerá exercicios que engloben, dentro do posible, o traballo
realizado ao longo do curso. Orientarase a valorar a adquisición dos mínimos esixibles. En setembro farase un
exame puntuable de 0 a 10 puntos que inclúa un número variable de exercicios (resolución de preguntas teóricas
e casos prácticos). 

Mínimos esixibles para superar a asignatura
- O Antigo Réxime. A ilustración. Modelos políticos, socioeconómicos e culturais.
- As transformacións políticas, económicas e sociais no século XIX: revolucións burguesas, Capitalismo e
Imperialismo. Causas e consecuencias.
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-  A crise  do mundo contemporáneo:  economía de entreguerras,  declive da democracia,  totalitarismo e
relacións internacionais.
- As dúas guerras mundiais. Guerra Fría e política de bloques. A descolonización.
-  A orde política e económica mundial na segunda metade do século XX: bloques de poder e modelos

socioeconómicos:  a  democracia,  o  estado  de  benestar,  globalización  económica,  neocolonialismo  e
perspectivas de futuro.
- A caída do bloque soviético. Novos centros de poder e focos de tensión.
- Arte e cultura nos séculos XIX e XX.
- España e Galiza: a Ilustración, a crise do Antigo Réxime e a construcción do estado liberal. Restauración

borbónica, crise de entreguerras, Segunda República, Guerra Civil e Franquismo. A Transición Democrática e a
Constitución de 1978. O nacionalismo galego.
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XEOGRAFÍA E HISTORIA  4º ESO BILINGÜE

Procedementos e Instrumentos de Avaliación. Criterios de Cualificación.
  Observación sistemática: Enténdense por observación sistemática a observacións diaria de clase. As

mesmas serán rexistradas polo profesor no seu caderno de aula. Estas observacións formarán parte da nota
de avaliación do alumno e, si é o caso, dos informes de promoción e titulación. Os aspectos a ter en conta á
hora de valorar as actitudes e o rendemento diario de clase son: a. Atención na clase e comportamento /
b..Participación / c. Hábitos de traballo. 
 Análise  das  produccións  dos  alumnos:  Enténdense  como  tales  os  tipos  de  producción  que  se

demandarán ó alumno e a valoración outorgada comprende: Traballos específicos voluntarios sobre algún
tema proposto polo profesor. Exercicios de aplicación e síntese.Enténdense como tales aqueles exercicios
nos  que  o  alumno  é  capaz  de  aplicar  os  conceptos  e  técnicas  explicados  na  clase.  Actividades  orais.
Enténdense neste apartado as respostas a cuestións plantexadas polo profesor ou o desenvolvemento de
forma coherente dalgún tema. Caderno de clase: darase unha especial importancia ó mesmo xa que recolle
as principais actividades desenvolvidas polos alumnos ó longo do trimestre e do curso.  Este apartado xunto
coa observación sistemática suporán un 30% da nota global da avaliación.
 Probas. Seguirán os criterios de avaliación de cada unidade didáctica ou tema, que precisan o logro das

competencias básicas. Realizaranse tres probas escritas en cada avaliación ou trimestre. 
 

Os criterios de cualificación
A nota media obtida nas arriba referidas tres probas trimestrais representará o 70% da nota da avaliación.  O
30 % restante da cualificación será  a resultante da observación e da análise do traballo  realizado polo
alumno/a  o cal  será  constatable  nos  rexistros  das  palataformas da Aula  Moodle  da materia  4º  Historia
bilingüe (ou ás apps a esta subordinadas, como pode ser Classroom).  
En relación aos criterios descritos cómpre realizar unha aclaración importante: a observación sistemática e a
análise das produccións dos alumno/as activaranse e constituirán o 30% da nota final do trismestre só se o
alumno/a obtén como mínimo un 3,5 ptos de media nas tres probas trimestrais. 
Non haberá recuperacións trimestrais dos trimestres suspensos
A nota final na materia será a media obtida das cualificacións dos tres trimestres. 
No caso de non haber superado algún dos trimestres, atenderase á seguinte casuística:
• Un trimestre suspendido e dous aprobados significará que o alumno/a pode aprobar sen necesidade

de recuperar o trimestre suspenso. Este criterio queda suxeito á consideración do profesor/a de xeito que se
este observase que un/unha alumno/a abandoa a asignatura e suspende deliberadamente un trimestre, poderá
obligar ao alumno/a a recuperar dito trimestre no exame extraordinario a final de curso.
• Dous trimestres suspendidos necesitarán dun  exame extraordinario final  en xuño onde o alumno/a

únicamente concorrería coa materia dos trimestres suspensos.
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DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA.  IES A SANGRIÑA (A GUARDA)

ÁMBITO SOCIAL EDUCACIÓN SECUNDARIA ADULTOS (ESA)

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

- Valorarase a asistencia e a actitude na clase (interese, comportamento, respeto,  participación etc) e o
traballo diario na aula ( fichas, Tics, vídeos...)

- Establecerase controis periódicos sendo eliminatorios no caso de ser aprobados.

- No caso de suspender terán a oportunidade de presentarse a un control de recuperación antes de rematar o
módulo.

- Na nota da avaliación os  exames representan un 80%,  o  traballo, a asistencia  e a actitude dentro da clase
representa o restante 20%A nota final será a media das avaliacións.
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DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA.  IES A SANGRIÑA (A GUARDA)

HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO 1º BACH.

Fases, procedementos e instrumentos da avaliación
A avaliación terá as seguintes fases:

1.- Inicial:  para a detección de coñecementos previos. O obxectivo é determinar o punto de partida do
alumno/a, contextualizar a unidade e recordar contidos de unidades anteriores. Farase a través de: situación
de feitos e datas, tormenta de ideas, preguntas orais e escritas, etc. Non será calificable numéricamente.
Incluiremos un exercicio de lectura e comprensión de texto ao inicio de curso.

2.- Procesual: ten como obxectivo traballar e valorar os contidos centrais da unidade. Vai encamiñada a
guiar e correxir o proceso de ensino-aprendizaxe. Farase mediante a observación diaria das actividades na
aula de forma individual e grupal, o seguimento continuo do caderno do alumno/a e a corrección de tarefas
feitas na aula e entregadas ao profesor.

3.-  Final  ou sumativa:  pretende  avaliar  os  coñecementos,  habilidades  e  destrezas  adquiridas  durante  a
unidade. Farase mediante probas escritas de resposta longa ou curta, a valoración das tarefas de seguimento
na aula e a participación nos proxectos establecidos polo docente.

A avaliación farase mediante os seguintes procedementos e instrumentos:

A)  Procedementos:  probas  escritas,  probas  orais,  análise  de  fontes  (textos,  mapas,  gráficas,  táboas,
fotografías, carteis,  etc.), análise de filmes, documentais,  etc.  Elaboración de resumos, esquemas, mapas
conceptuais e outras actividades de aula.

B) Instrumentos: caderno de tarefas, cuestionarios, informes, traballos e exposicións.

Probas  escritas:  faranse,  mínimo,  dúas  probas  escritas  que  sigan  as  modalidades  dos  procedementos  e
instrumentos  de  avaliación  comentados.  Serán  parciais  que  incluirán  un  número  variable  de  temas,  en
función  das  unidades  impartidas (reaxustes  de  tempos  na  secuenciación  de  contidos  para  adaptarse  ás
necesidades do alumnado ou a imprevistos). Os exames: valoraranse de 0 a 10 puntos. Non haberá exames
globais, nin nas avaliacións, nin a final de curso.

Probas orais: valorarase a participación, as intervencións ordenadas, a claridade expositiva e organización de
ideas, e o respeto na quenda de palabra e opinións dos compañeiros/as. A maiores, poderá haber unha proba
de valoración da expresión oral mediante a argumentación e defensa dun tema no terceiro trimestre.

Caderno  de  actividades:  a  revisión  do  mesmo  será  diaria  na  aula  mediante  correccións  individuais  e
colectivas.

Traballos tutelados: os traballos deberán cumplir as normas indicadas polo profesor e ser entregados na data
sinalada públicamente, flexible segundo a conveniencia do alumnado.

Criterios de calificación

Esta  materia  será  calificada mediante  o  exercicio  de  dúas  probas  obxectivas  de  coñecementos  teórico-
prácticos, que contabilizarán o 90% da nota total da avaliación e da nota total/final de curso. O 10% restante
divídirase entre: un 0,50 puntos (5%) para as tarefas diarias realizadas na aula aula, os apuntamentos e a
atención diaria, e outro 0,50 puntos (5%) para a entrega de tarefas nunha data sinalada polo profesor na aula
presencial e virtual.

As probas obxectivas de coñecementos ponderarán do seguinte xeito:

- Unha primeira proba teórica de resposta breve (30% da nota), na que se inclúan definición, relación e
diferenzas de/entre conceptos, preguntas tipo test, exercicios de verdadeiro/falso, etc.

-  Unha  segunda  proba  teórico-práctica  de  resposta  longa (60%  da  nota) que  inclúa  preguntas  de
desenvolvemento e exercicios de análise e comentario de documentos históricos.
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DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA.  IES A SANGRIÑA (A GUARDA)

Recuperación da materia

Farase un único exame de recuperación por avaliación para aqueles alumnos/as que non superen as probas
establecidas en cada trimestre. Poderá ser antes ou despois da entrega do boletín de notas, dependendo das
datas do calendario e a decisión que os alumnos/as consideren máis acertada para superar a proba. Farase un
exame final de recuperación no mes de xuño para aqueles que a pesar das recuperacións anteriores non
superaran a materia. Os que non superen este exame terán que recuperar na avaliación extraordinaria.

Eliminarase materia en cada exame e traballo, de xeito que a nota final sexa a media aritmética entre as tres
avaliacións.

A proba extraordinaria recollerá exercicios que engloben, dentro do posible, o traballo realizado ao longo do
curso. Orientarase a valorar a adquisición dos mínimos esixibles. Farase un exame puntuable de 0 a 10
puntos que inclúa un número variable de exercicios (resolución de preguntas teóricas e casos prácticos).

Mínimos esixibles para superar a asignatura

- O Antigo Réxime. A ilustración. Modelos políticos, socioeconómicos e culturais.

- As transformacións políticas, económicas e sociais no século XIX: revolucións burguesas, Capitalismo e
Imperialismo. Causas e consecuencias.

-  A crise  do mundo contemporáneo:  economía de entreguerras,  declive da democracia,  totalitarismo e
relacións internacionais.

- As dúas guerras mundiais. Guerra Fría e política de bloques. A descolonización.

- A orde política e económica mundial na segunda metade do século XX: bloques de poder e modelos
socioeconómicos:  a  democracia,  o  estado  de  benestar,  globalización  económica,  neocolonialismo  e
perspectivas de futuro.

- A caída do bloque soviético. Novos centros de poder e focos de tensión.

- Arte e cultura nos séculos XIX e XX.

España e Galiza:  a Ilustración,  a crise do Antigo Réxime e a construcción do estado liberal.  Restauración
borbónica, crise de entreguerras, Segunda República, Guerra Civil e Franquismo. A Transición Democrática e a
Constitución de 1978. O nacionalismo galego.

Instrumentos e criterios de cualificación no Bacharelato para Adultos

No caso do alumnado pertencente á modalidade de Adultos, tendo en conta as especiais circunstancias que
en moitos casos presentan os alumnos, proponse a adopción dun sistema de avaliación máis acorde coa súa
realidade dende un plantexamento máis flexible.
No seu caso valorarase:

- Asistencia e actitude na clase.

- Estableceranse controis periódicos sendo eliminatorios no caso de ser aprobados.

- En caso de suspender terán a oportunidade de presentarse a un control de recuperación no que se 
examinarán dos diversos aspectos tratados no devandito trimestre.
- Na nota da avaliación os exames periódicos suporán un 80%, e a asistencia, actitude e o traballo persoal 
representará o restante 20% da nota.

- A nota final será a media das avaliacións.
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DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA.  IES A SANGRIÑA (A GUARDA)

HISTORIA DE ESPAÑA 2º BACHARELATO

Instrumentos de avaliación. criterios de cualificación

A realización da avaliación levarase a cabo mediante a elaboración de varias probas escritas e ou orais ó
longo do trimestre:
A.- Ó remate de cada tema (en ocasións, dependendo do tamaño do tema, cada dous) poderá realizarse unha
proba que ten por finalidade que o alumno estude de forma regular a materia. Estas probas serán de tipo test
ou respostas curtas, de traballo con documentos, etc. e centraranse na adquisición de conceptos, datos, pero
tamén se  pretende traballar  e avaliar  a adquisición das destrezas básicas imprescindibles  para acadar a
cualificación mínima esixible para superar o curso.  Na cualificación final  da avaliación a media destas
probas realizadas no transcurso do trimestre suporá un 30% da cualificación final, sempre que no exame de
final de trimestre (avaliación), a cualificación obtida acade como mínimo un 3.
B.- Cara o final do trimestre realizarase un exame segundo o modelo proporcionado polo grupo de traballo
da CIUG; segundo o nivel observado no traballo con documentos en cada grupo durante o transcurso do
primeiro trimestre, contémplase a posibilidade de realizar un tipo de exame diferente no primeiro trimestre
para  dar  tempo  a  aqueles  grupos  que  aínda  non  teñan  un  nivel  mínimo,  no  desenvolvemento  deste
procedemento, a adquirilo. Este exame terá unha ponderación na cualificación final da avaliación, dun 70%
da cualificación final. Os alumnos que voluntariamente o desexen poderán realizar este exame en horario de
tarde  a  fin  de  que  dispoñan  do  tempo  suficiente  para  realizalo  (90  minutos)  sen  interferir  no
desenvolvemento doutras materias. Aqueles alumnos que non desexen asistir no horario de tarde realizarán a
proba dentro do horario de clase habitual establecido para a materia de Historia de España.  

Exame recuperación. 

O alumnado que non consiga superar todas as avaliacións poderá presentarse a un exame de recuperación no
mes de maio. Dito exame terá unha estrutura semellante ó establecido polo Grupo de Traballo de Historia de
España da CIUG para as ABAU. Poderá presentarse a dito exame o alumnado que:

- Teña suspensa unha das avaliacións sempre que a nota desa avaliación suspensa non sexa igual ou inferior
a 2 puntos. 

- No caso de teren suspensas dúas avaliacións, realizará un exame de recuperación no que se incluirán
contidos tratados nas dúas avaliacións suspensas. Non poderá presentarse a este exame de recuperación
aquel alumnado que teña unha nota media nas avaliacións suspensas igual ou inferior a 2,5 puntos. 

-  No caso do alumnado que suspenda as  tres  avaliacións,  unicamente  poderá  presentarse  ó  exame de
recuperación se a cualificación media obtida nas avaliacións suspensas é igual ou superior a 3.

A cualificación final de cada avaliación formativa complementarase coa información recollida durante o
mesmo, sobre o traballo realizado polos alumnos, consistente en probas orais e escritas diversas (tales como
comentarios de texto, cuestionarios sobre coñecementos e conceptos...), observacións na clase, e traballos. A
cualificación final positiva na avaliación ordinaria de maio será o resultado da media das cualificacións
obtidas nas tres avaliacións aprobadas. No caso de que algunha avaliación sexa aprobada no exame de
recuperación,  para o cálculo da nota media final aplicarase unha media puntuación de 5 nas avaliación
suspensas, independentemente da nota obtida no exame de recuperación. Obterá tamén unha cualificación
positiva o alumnado cunha media de 5 aínda que teña unha única avaliación suspensa sempre que a nota
desa avaliación non sexa inferior a 4.
O conxunto das puntuacións obtidas en todos estes apartados dará a cualificación que obteña o alumnado no
trimestre, entendendo que o exame global ten un maior peso na nota obtida, debido precisamente ó seu
carácter e que a cualificación da avaliación, ó ser representada por un número enteiro non coincidirá polo
xeral co resultado da operación aritmética realizada cos apartados A e B, polo que a información obtida no
apartado C servirá para diminuír ou incrementar a cualificación final.
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DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA.  IES A SANGRIÑA (A GUARDA)

XEOGRAFÍA DE ESPAÑA 2º BACH.

Procedementos e Instrumentos de Avaliación e Criterios de Cualificación

A avaliación axustarase ás características individuais dos alumnos e determinará o grao de consecución dos
obxectivos  mediante  a  realización  dunha  avaliación  diagnóstica,  formativa  e  sumativa.  No  caso  da
avaliación diagnóstica, a pesar de que se desenvolverá de xeito continuo ao inicio de cada unidade, haberá
unha avaliación inicial e unha proba de coñecementos previos ao inicio do curso. Esta proba constará de
varias preguntas curtas, vocabulario, e de análise de mapas que representen procesos xeográficos nos que o
alumnado amosará  o  grado de coñecemento  conceptual,  así  como tamén a  capacidade  de análise  e  de
expresión de ideas, xunto cos coñecementos previos que poidan ter sobre os novos contidos do curso.

Pola súa parte, a cualificación é consecuencia da avaliación xa que dependendo do grao de adquisición das
aprendizaxes  avaliadas  o  alumno  obterá  unha  ou  outra  cualificación.  Así,  os  resultados  da  avaliación
expresaranse mediante cualificacións numéricas de cero a dez sen decimais,  considerándose negativas as
cualificacións  inferiores  a  cinco.  Na  avaliación  serán  tidas  en  conta  as  actividades  realizadas,  a
participación, os traballos e probas escritas para determinar se o alumno ou alumna acadou os obxectivos
marcados. Para iso haberá unha ponderación da nota que se porá ao final de cada avaliación:

• Traballo  diario  (10%):  Valorarase  o  traballo  diario  da/o  alumna/o  mediante  a  realización  e
corrección de prácticos. Ademais terase en conta a puntualidade na entrega e a participación en clase. Toda
copia de comentario contará como 0 (CIUG, Internet, compañeiros, etc).

• Probas escritas (90%). Será a media das probas escritas realizadas durante a avaliación (entre unha
e dúas). Será necesario obter unha nota mínima de 3 por parcial para poder facer media. O exame constará
das seguintes partes ou preguntas:

• Definición de vocabulario (4 termos a escoller entre 6) (acumulativo, 2 puntos, 0.25 por termo)

• Identificación nun mapa de España de accidentes xeográficos, CCAA, provincias… (acumulativo,1 
punto)

• Comentario guiado dun mapa, gráfico, imaxe (4 puntos)

• Pregunta teórica (3 puntos)

A cualificación final ordinaria será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada avaliación. No
caso de non superar algunha das avaliacións haberá unha recuperación por cada avaliación. A recuperación
será  unha  proba  escrita  das  unidades  non  superadas  cunha  estrutura  idéntica  a  das  probas  escritas
anteriormente sinaladas. A recuperación da 3ª avaliación será considerada como a recuperación global para
todos aqueles que teñan sen superar algunha das avaliacións previas. Nestas recuperacións teranse en conta,
xunto coa proba escrita, as producións realizadas polo alumno ou alumna en cada caso.

Considéranse   aprobadas   as avaliacións cunha   nota media igual o superior a 5  . No caso de non superar as
tres avaliacións, o alumno ou alumna terá que realizar unha proba extraordinaria no mes de xuño na que
se repetirá a mesma estrutura que nas probas escritas da avaliación ordinaria.

A utilización de medios ilícitos para superar as probas escritas (copiar dun compañeiro, do libro ou dunha
chuleta,  falar  con  un  compañeiro,  uso  de  aparatos  electrónicos)  suporá  a  non  superación  do  exame
correspondente,  puntuándose  este  cun  0;  o  alumno/a  terá  que  recuperar  a  materia  dese  parcial  na
recuperación do trimestre correspondente ou, de ser o caso, no exame final de maio. Do mesmo xeito, a
copia dos prácticos propostos (copia de comentarios da CIUG ou Internet ou dun compañeiro, etc.)

Poderase descontar ata 1 punto na nota final do exame por faltas de ortografía.
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DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA.  IES A SANGRIÑA (A GUARDA)

HISTORIA DA ARTE 2º BACHARELATO ADULTOS

Avaliación
Avaliación inicial e proba de coñecementos previos
Realizarase unha proba inicial moi sinxela que nos servirá para coñecer cultura xeral artística do alumnado
así  como o  nivel  do  que  partimos,  tendo  en  conta  que  no  existe  unha  materia  sobre  historia  da  arte
propiamente dita no ensino obrigatorio. 
Así mesmo, o comezo de cada tema, farase unha proba oral de coñecementos previos, en conxunto, para que
se vaian axudando uns a outros e que a docente poda ir conducindo.

Recuperación de avaliacións insuficientes
As avaliacións pendentes avaliaranse mediante unha proba escrita con un esquema similar ás do curso ó 
comezo da seguinte avaliación. Cada alumno recuperará os parciais que non superase na avaliación 
correspondente. 
Na última avaliación poderán recuperar as avaliacións pendentes, incluída a terceira, nun exame final da 
materia. 

Criterios de cualificación
Empregaranse o seguintes criterios de cualificación:

 Media das probas escritas da avaliación  : 80% da nota final da avaliación. 

1. Considéranse aprobadas as probas cunha nota igual ou superior a 5. 

2. É preciso acadar unha nota mínima de 3 en cada exame para facer media. 

 Media dos comentarios de obras de arte  : 20% da nota final da avaliación.

Considéranse aprobadas as avaliacións cunha nota media igual o superior a 5. 
A utilización de medios ilícitos para superar as probas (copiar dun compañeiro, do libro ou dunha chuleta,
falar  con  un  compañeiro,  uso  de  aparatos  electrónicos,  etc.)  suporá  a  non  superación  do  exame
correspondente,  puntuándose  este  cun  0;  o  alumno/a  terá  que  recuperar  a  materia  dese  parcial  na
recuperación do trimestre correspondente ou, de ser o caso, no exame final de maio. 
Poderase descontar ata 1 punto na nota final do exame por faltas de ortografía. 

Cualificación final ordinaria
A cualificación final ordinaria será a media aritmética das tres avaliacións do curso, nas que se terán en
conta os criterios de cualificación anteriormente sinalados. 
No  caso  de  non  superar  a  avaliación  ordinaria,  o  alumno  ou  alumna  deberá  realizar  unha  proba

extraordinaria en xuño.

Proba extraordinaria
Na avaliación extraordinaria, avaliarase mediante unha proba escrita con un esquema similar ás do curso, 
avaliándose todo o temario.
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DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA.  IES A SANGRIÑA (A GUARDA)

HISTORIA DA ARTE 2º BACHARELATO  DIURNO

Procedementos e instrumentos de avaliación. Criterios de cualificación.

En canto os instrumentos de avaliación este Departamento opta por seguir, non cremos que poida ser doutro
xeito, o modelo de  PAU dado pola CIUG para a materia, isto é, un exame trimestral  no cal existen dúas
opcións. En cada opción aparecen 3 obras e oito conceptos artísticos a comen- tar; o alumno debe elexir
unha opción e, dentro desta, elexir dúas obras e definir os 8 conceptos (esta última é a única variante con
respecto ó modelo CIUG). Outorgarase un máximo de catro puntos para cada unha das obras tendo en conta
a clasificación de cada obra, a situación de cada obra nun contexto histórico e artístico e as características
formais  da  mesma  (espaciais,  iconográ-  ficas  e  técnicas,  etc).  O  apartado  de  definicións,  donde  de  8
conceptos propostos deberán explicar- se os 8, contará cun máximo de dous puntos. A nota deste exame
representará o 80% da nota final.

O restante 20% da nota obterase coa media derivada das calificacións obtidas en distintas prácticas de
comentario de obras de arte repartidas ó longo de cada trimestre e programadas para que o alumno teña a
obriga de xestionar a información recibida dun xeito permanente.

En canto aos criterios de cualificación: aprobarán a materia aqueles alumnos que acaden un mínimo de 5
ptos en cada un dos trimestres. 

Non haberá recuperacións trimestrais dos trimestres suspensos

A nota final na materia será a media obtida das cualificacións dos tres trimestres. 

No caso de non haber superado algún dos trimestres, atenderase á seguinte casuística:

• Un trimestre suspendido e dous aprobados significará que o alumno/a pode aprobar sen necesidade
de recuperar o trimestre suspenso. Este criterio queda suxeito á consideración do profesor/a de xeito que se
este observase que un/unha alumno/a abandoa a asignatura e suspende deliberadamente un trimestre, poderá
obligar ao alumno/a a recuperar dito trimestre no exame extraordinario a final de curso.

• Dous trimestres suspendidos necesitarán dun  exame extraordinario final en xuño onde o alumno/a
únicamente concorrería coa materia dos trimestres suspensos. Aqueles alumnos que non acaden o aprobado
nalgún dos trimestres do curso terán a posibilidade de recuperar a materia nun exame especial a tal efecto en
dúas convocatorias: maio e xuño. O modelo de exame será idéntico ó descrito no apartado anterior
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