
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

 

      B.1.1. Localizar e interpretar espazos xeográficos e lugares nun 
mapa ou imaxe satélite  

 

 
XHB1.1.1. Clasifica e distingue tipos de mapas e imaxes satélite. 
  
XHB1.1.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa utilizando 
datos de coordenadas xeográficas.  

  XHB1.1.3. Coñece e interpreta os tipos mapas temáticos 

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

 

 XHB2.1.1. Distingue nun mapa político a distribución territorial de    
España: 
comunidades autónomas, capitais, provincias e illas. 

 
B3.1. Recoñecer que o pasado non está "morto e enterrado", 
senón que determina o presente e os posibles futuros e 
espazos, ou inflúe neles.  
 

 

XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que 
son herdanza do pasado. 

B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar 
diferenzas entre interpretacións de fontes diversas.  

 

XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes históricas.  
XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes,     
xa sexan estas restos materiais ou textuais. 

 
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.  
 

 

      XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros 
feitos salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, 
duración e simultaneidade. 
XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas 
históricos. 

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. 

        XHB3.6.1. Distingue modos de periodización histórica (Idade Moderna, 
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B3.6. Comprender a significación histórica da etapa do 
Renacemento en Europa.  
 

 

 Renacemento, Barroco, Absolutismo, etc.). 

 
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. 

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

 

XHB3.8.1. Coñece obras e legado de artistas, humanistas e científicos da 
época. 

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

 

XHB3.10.1. Distingue as características de réximes monárquicos 
autoritarios, parlamentarios e absolutos. 

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

 

XHB3.13.1. Analiza as relacións entre os reinos europeos que conducen 
a guerras como a dos "Trinta Anos". 
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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 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  Avaliaranse as competencias imprescindibles 
que se refiren á expresión coherente dunha mensaxe escrita; a 
interpretación correcta de acontecementos históricos relevantes no 
tempo e no espazo, así como a localización de fitos xeográficos 
relevantes. 
 

Criterios de cualificación: No caso do alumnado que até o momento 
xa realizou probas e que nelas obtiveron cualificación positiva, a nota 
manteráselle para a sesión da avaliación ordinaria. Os que non 
superaran as probas parciais con anterioridade á interrupción das 
clases presenciais, e/ou non entregaran as tarefas propostas para 
recuperar a materia, propoñeránselles a realización de traballos ou 
actividades que permitan unha avaliación obxectiva, tendo en conta 
a dificultade de poder realizar por medios telemáticos probas de 
nivel. 
A entrega das tarefas requiridas é obrigatorio para aprobar a materia 
pendente. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación: entrega e resolución 
de actividades a través de Classroom.  

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. 
Ademais hai unha hora semanal de  videoconferencia. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
A través de Classroom. 

Publicidade  A través de Classroom e da web do centro. 


