
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Recoñecer a capacidade das paisaxes de xerar emocións 
individuais e colectivas. 

PSB1.1.1. Elabora bosquexos e debuxos sinxelos a partir da observación 
nunha saída polo contorno. 
 
PSB1.1.2. Expresa por escrito as sensacións experimentadas e o seu 
aprecio estético. 
 

B1.2. Identificar e describir os atributos visuais dos elementos 
presentes nunha escena paisaxística e os principais trazos da súa 
composición, segundo a escala 

PSB1.2.1. Describe as propiedades visuais (formas, cores, texturas e 
volumes) que caracterizan os principais obxectos dunha escena 
paisaxística, tendo en conta a escala. 

B1.3. Recoñecer e caracterizar os elementos da matriz biofísica 
que conforman a estrutura dunha paisaxe, e aqueles outros de 
orixe antrópica e as funcións que estes desenvolven 

PSB1.3.1. Identifica, caracteriza formalmente e localiza no mapa as 
xeoformas, a rede hidrográfica e as formacións vexetais recoñecibles 
nunha paisaxe. 
 
PSB1.3.2. Identifica, caracteriza formalmente e localiza no mapa, 
segundo a paisaxe en que viva, o parcelario agrario, os tipos de 
asentamentos e a rede de mobilidade. 

B1.4. Identificar e describir formalmente unidades homoxéneas 
na escena paisaxística e comprender algunhas das relacións 
espaciais e dinámicas ecolóxicas básicas que as explican 

PSB1.4.1. Localiza nun mapa da súa zona de estudo as principais 
manchas-unidades presentes, caracterízaas e explica de xeito sinxelo a 
súa funcionalidade ecolóxica. 
 
PSB1.4.2. Identifica e caracteriza de xeito sinxelo os elementos naturais 
da paisaxe que cumpren a función de conectividade. 

B1.5. Recoñecer os principais tipos de paisaxes: segundo os 
elementos dominantes, as dinámicas e a funcionalidade (naturais, 
urbanas e rurais). 

PSB1.5.1. Identifica a paisaxe natural, os seus elementos formais 
dominantes e as súas funcións. 
 
PSB1.5.2. Identifica a paisaxe agraria e rural, os seus elementos formais 
dominantes e as súas funcións. 
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PSB1.5.3. Identifica a paisaxe urbana e periurbana, os seus elementos 
formais e as súas funcións. 

B4.1. Entender que a paisaxe está relacionada co benestar e a 
calidade de vida. 

PSB4.1.1. Coñece e valora as posibilidades que ofrece unha paisaxe de 
calidade para o benestar. 
 
PSB4.1.2. Deseña un itinerario sinxelo na súa paisaxe que percorre 
espazos propicios para o desenvolvemento de actividades físicas e de 
lecer. 

B4.2. Comprender a necesidade da ordenación e da xestión das 
paisaxes para a súa salvagarda, e formular actuacións sinxelas, 
encamiñadas á conservación da paisaxe. 

PSB4.2.1. Realiza unha pequena investigación e suxire algunha 
actuación que mellore ou resolva algún impacto na súa paisaxe máis 
próxima. 

B4.3. Comprender que a paisaxe é un dereito da cidadanía e que 
require da nosa participación activa. 

PSB4.3.1. Argumenta nun debate o seu punto de vista respecto a 
cuestións relacionadas coa calidade e a conservación da súa paisaxe 
cotiá. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: A avaliación farase tendo en conta o avaliado nas 
dúas avaliacións anteriores e o resultado do traballo feito polo 
alumnado de xeito telemático dende o inicio do confinamento. 

Instrumentos: O traballo realizado e presentado por Classroom 
organizado en dous bloques: tarefas de repaso e ampliación para o 
alumnado coas avaliacións anteriores superadas e tarefas de 
recuperación para o alumnado con unha ou dúas avaliacións 
suspensas. 

Cualificación final 

a) Alumnado coa 1ª e 2ª avaliación superada: a cualificación final do 
curso será o resultado da media ponderada entre a 1ª e a 2ª 
avaliación. O valor dos traballos e actividades realizadas tralo decreto 
do 17 de abril de 2020, contará ata un punto como máximo. 
Unha vez se fai a media ponderada da 1ª + 2ª avaliación, sumarase a 
parte proporcional do punto (como máximo) da 3ª avaliación. 
b) Alumnado coas dúas avaliacións suspensas:  a nota do traballo 
realizado neste 3º trimestre na que so se farán tarefas sobre os 
mínimos esixibles vistos ata o 13 de marzo. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

      Se a houber, sobre os contidos mínimos recollidos nesta adaptación, 
independentemente de se o alumno/a tivese sido promocionado xa 
en xuño. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Para o alumnado que superara a 1ª e a 2ª avaliación, 
desenvólvense actividades de repaso, reforzo e ampliación da 
materia dada ata a suspensión das clases. 
No caso do alumnado que non superara a 1ª e a 2ª avaliación, 
formuláronse actividades de recuperación 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía empregada baséase na plataforma dixital 
Classroom para a entrega de traballos e a explicación das 
actividades coas súas correspondentes indicacións, así como as 
videoconferencias para resolver posibles dúbidas ao alumnado e 
para  o seu seguimento en xeral. 

Materiais e recursos 

Na aula de Classroom cólgase o material de apoio e as diferentes 
tarefas, que se fan e se entregan na mesma plataforma. Todos 
os avisos e notificacións se trasladan tamén de xeito automático 
ao correo electrónico de profesor e alumnado. O material de 
apoio é sobre todo audiovisual, de creación propia (clases 
gravadas) ou tirado da rede. 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
A través de Classroom. 

Publicidade  A través de Classroom e da web do centro. 


