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13. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.1. Recoñecer a peculiaridade do coñecemento xeográfico utilizando as súas ferramentas de 
análise e os seus procedementos. 

XHB1.1.1. Describe a finalidade do estudo da xeografía, e as principais ferramentas de análise e os 
seus procedementos. 

B1.6. Procurar, seleccionar e elaborar información de contido xeográfico obtida de fontes 
diversas, e presentala de xeito adecuado. 

XHB1.6.1. Analiza e extrae conclusións da observación dun plano e dun mapa, comentando as 
características do espazo xeográfico. 

B2.1. Distinguir as singularidades do espazo xeográfico español establecendo os aspectos que 
lle confiren unidade e os elementos que ocasionan diversidade. 

XHB2.1.1. Debuxa e sinala sobre un mapa físico de España as unidades do relevo español, 
comentando as súas características. 

B2.3. Definir o territorio español subliñando as diferenzas das unidades morfoestruturais. XHB2.3.1. Enumera e describe os principais trazos do relevo de España. 
B2.4. Diferenciar a litoloxía de España, incidindo nas súas características e na modelaxe. XHB2.4.1. Clasifica as unidades do relevo español segundo as súas características xeomorfolóxicas. 

B2.5. Utilizar correctamente o vocabulario específico da xeomorfoloxía. XHB2.5.1. Describe sumariamente nun mapa a evolución xeolóxica e a conformación do territorio 
español. 

B3.1. Sinalar nun mapa de España os dominios climáticos XHB3.1.1. Localiza os climas nun mapa de España 
B3.3. Distinguir os climas en España e a súa representación en climogramas. XHB3.3.1. Representa e comenta climogramas específicos de cada clima. 
B3.5. Analizar os tipos de tempo atmosférico en España utilizando os mapas de superficie e de 
altura. 

XHB3.5.2. Identifica e interpreta nun mapa do tempo os elementos que explican os tipos de tempo 
atmosférico. 

B3.6. Interpretar un mapa do tempo aplicando as características dos tipos de tempo 
peninsulares ou insulares 

XB33.6.1. Comenta un mapa do tempo de España distinguindo os elementos que explican o tipo de 
tempo característico da estación do ano correspondente. 

B4.2. Describir as cuncas fluviais españolas situándoas nun mapa e enumerando as súas 
características. XHB4.2.1. Localiza nun mapa de España as principais cuncas fluviais. 

B4.3. Identificar os réximes fluviais máis característicos XHB4.3.1. Relaciona os réximes hídricos dos cursos fluviais coas posibilidades de aproveitamento 
hídrico en España 
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14. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos 
-O caso do alumnado que, ata o de agora, obtivo resultados positivos nas 

dúas primeiras avaliacións, obterá, na ordinaria, unha media das 

cualificacións das probas realizadas ata o momento da interrupción das 

clases. A valoración de entrega das tarefas presentadas, participación a 

través das ferramentas utilizadas,poderán incrementar a nota media obtida 

con anterioridade en, como máximo, ata 1 punto 

-O caso do alumnado que non teña superada as dúas primeiras avaliacións, 

para facelo deberá realizar e entregar as tarefas asignadas. 

-De non producise  a incorporación ás aulas, arbitraranse solucións 

telemáticas de realización de probas ou entrega de tarefas. En todo caso a 

nota destas recuperacións, que só poderán contemplar contidos da 1º e 2ª 

avaliación, non podería superar a cualificación de 5 puntos 

 

Instrumentos 
 
Listas de cotexto; lista de escala entrega de tarefas 

Cualificación final 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Alumnado coa 1ª e 2ª avaliación aprobadas 

 .cualificación final será a media da primeira e da segunda 

avaliación(resultado da media das notas de todas as probas realizadas).  

. terceira poderá subir ata un máximo de 1 punto. Para o cálculo final 

terase en conta: o número de tarefas entregadas, grao de resolución das 

mesmas e participación nas conexións. 

- A nota final é como norma xeral, os restos superiores a medio punto 

redondearanse á alza e os inferiores á baixa 

-Alumnado coa 1º e/ou 2º avaliacions suspensa/s: 

.Deberá entregar actividades específicas de recuperación 
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.Realizar unha proba  por medios telemáticos nas condicións que se 

establezan 

-A nota resultante, non será superior a 5. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

-Estas desenvolveranse de forma presencial ,sempre e cando as autoridades 

sanitarias ou educativas determinen á volta as aulas.  

-De non producirse esta incorporación arbitrararse probas que se podan 

programar a distancia utilizando procedementos e medios necesarios para 

a avaliación. 

-En ambos caos avaliaranse os contidos da primeira e segunda avaliación. O 

alumno/a deberá amosar un grao suficiente de consecución dos estándares 

de aprendizaxe . Esta proba seguirá o modelo realizado durante o curso 

 
 

15. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

Actividades de repaso: exercicios ABAU 

Actividades reforzo resposta de cuestións 

Tarefas 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

-Baseado na autonomía e traballo personal do alumno/a 

-aula virtual 

-correo electrónico 

-sesións semanais videoconferencia 

Materiais e recursos 

Materiais: Apuntes, consulta de páxinas web 

-Recursos:videos; exercicios interactivos 
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16. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través da aula virtual ou/e correo electrónico 
Nas videoconferencias 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


