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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019/20

DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA

Conforme ditan as 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, o Departamento de
Xeografía e Historia reuniuse de maneira telemática o día 6 de maio de 2020 e decidiu realizar as seguintes modificacións na súa Programación
Didáctica do curso actual.

MATERIA E CURSO: AFONDAMENTO DE HISTORIA 2º BAC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
(Estándares de aprendizaxe imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de

recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.)

Ao tratarse dunha materia de apoio a Historia de España os estándares deberían ser os mesmos que nesta. Sen embargo compre facer algunhas 
precisións. Por decisión do Departamento orientouse ao traballo de comprensión e elaboración de composicións históricas debido a dificultade que 
observamos para a súa realización, sobre todo no alumnado do bacharelato de Ciencias que non cursou Historia en 1º de BACH.

COMPETENCIAS BÁSICAS
(Competencias imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de recuperación,

repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.)

As mesmas que na materia de referencia.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

PRESENCIAL1:

1 No caso de que a situación sanitaria permita a realización de probas presenciais.
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TELEMÁTICA: O alumnado continua a realizar prácticas de composición históricas propostas pola docente, agora por vía telemática 
(correo electrónico) 

CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN ORDINARIA
(Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou

ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie o alumnado.)

A materia non é avaliable, pero contará ata un 1 punto na nota final de Historia de España.
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ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES

MATERIA E CURSO:

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN
(No caso do alumnado do que non se dispoña de información obxectiva para unha avaliación das materias pendentes ou con avaliación negativa, poderá ser

convocado a unha proba telemática, se a situación sanitaria non permite a realización de probas presenciais. Esta proba poderá ser substituída pola realización
de traballos ou actividades que permitan unha avaliación obxectiva.)

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

DATAS

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

A adaptación da programación didáctica 2019/2020 será publicada na web do centro

En Ferrol, a 6  de maio de 2020

Xefe/a do Departamento

Ángel Gutiérrez de Salvador


