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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: HISTORIA  DA  ARTE 2º BACH

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.)

      1- Coñece e explica conceptos básicos da historia arte.

2- Diferencia as distintas técnicas artísticas..

3- Identificas os rasgos específicos dos diferentes estilos (Arte grego, romano, bizantino, prerrománico, románico, cisterciense, gótico,

    renacentista e barroco).

4- Entende e é que de empregar léxico específico.

5- Identifica, diferencia e explica o contexto das escolas, artistas e obras máis significativas dos estilos citados no estándar 3 

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.)

 Todos os estándares referenciados no apartado anterior vincúlanse coas competencias seguintes: CCL, CSC e CCEC.

 A maiores, e debido a metodoloxía de traballo desde o inicio do confinamento, o alumnado ter que acadar tamén outras competencias clave como  

 CD,  CAA e CSIEE
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PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

PRESENCIAL1:

TELEMÁTICA: Todo o alumnado da materia foi examinado telemáticamente dos contidos da 3ª avaliación explicados na aula antes do 
confinamento.

A maiores está a realizar traballos de repaso orientados a ABAU. 

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 nota final obterase da seguinte maneira:

 1º Avaliación 40%

 2º Avaliación  60%

 3º Avaliaciónn:O traballo realizados polo alumnado valorarane ata 2 pts sobre a media da 1ª e 2º avaliacións. Destes 2 puntos un 75%  

 corresponderá a proba oral realizada telemáticamente e o 25% aos exercicios propostos pola docente. 

1 No caso de que a situación sanitaria permita a realización de probas presenciais.
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ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES

MATERIA E CURSO: NON HAI ALUMNADO NESTA SITUACIÓN

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
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