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1. 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.

B1.2. Identificar o espazo xeográfico como
tal  nas  súas  diversas  ocupacións,
entendéndoo como centro de relacións
humanas e sociais.

XHB1.2.1. Identifica as paisaxes xeográficas.

XHB1.2.2.  Enumera e  describe as  características  das
paisaxes xeográficas.

B1.3.  Distinguir  e  analizar  os  tipos  de
planos  e  mapas  con diferentes  escalas,
identificándoos  como  ferramentas  de
representación do espazo xeográfico

XHB1.3.1.  Utiliza  adecuadamente   as  ferramentas
características da ciencia xeográfica.

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

B3.2.  Distinguir  os  climas  en  España  e
comentar  as  súas  características,
sinalando os factores e os elementos que
os compoñen, para diferencialos.

XHB3.2.1.  Describe e  compara  os  climas  en España,
enumerando  os  factores  e  os  elementos
característicos.

B4.1.  Explicar  a  diversidade  hídrica  da
Península Ibérica e nas illas, enumerando
e  localizando  os  tipos  de  elementos
hídricos  que  se  poden  percibir  coa
observación da paisaxe.

XHB4.1.1. Explica a diversidade hídrica en España.

B5.1.  Describir  e  reflectir  nun mapa  as
paisaxes  naturais  españolas,
identificando os seus trazos.

XHB5.1.1.  Distingue  as  características  dos  grandes
conxuntos paisaxísticos españois.
XHB5.1.2.  Localiza  no  mapa  as  paisaxes  naturais
españolas e identifica as súas características.

B6.1. Identificar as fontes para o estudo
da  poboación  establecendo  os
procedementos  que  permiten  estudar
casos concretos.

XHB6.1.1.  Utiliza  as  ferramentas  de  estudo  da
poboación.

B7.1.  Describir  as  actividades
agropecuarias  e  forestais,  especificando
as características de España.

XHB7.1.1.  Identifica  as  actividades  agropecuarias  e
forestais.

XHB7.1.2. Diferencia as actividades do sector primario
doutras actividades económicas.

B8.1.  Analizar  o  proceso  de
industrialización español establecendo as
características históricas que conducen á
situación actual.

XHB8.1.1.  Selecciona e analiza información sobre os
problemas e a configuración da industria española.
XHB8.1.2. Establece un eixe cronolóxico para explicar
a evolución histórica da industrialización española.
XHB8.1.3. Selecciona e analiza imaxes que amosen a
evolución histórica da industria española nunha zona
concreta ou dun sector concreto.
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B9.6.  Obter  e  seleccionar  información
de  contido  xeográfico  relativo  á
actividade  ou  ao  espazo  do  sector
servizos  español,  utilizando  fontes  en
que estea dispoñible, tanto en internet
como na bibliografía ou nos medios de
comunicación social.

XHB9.6.1.  Comenta  gráficas  e  estatísticas  que
expliquen o desenvolvemento turístico español.
XHB9.6.2.  Explica  como articulan  o  territorio  outras
actividades terciarias.
XHB9.6.3.  Analiza  e  comenta  imaxes  do  espazo
destinado  a  transportes,  comercial  ou  outras
actividades do sector servizos.

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
- Os resultados das dúas primeiras avaliacións serán tidos en conta.
- A  cualificación  do  alumnado  pode  mellorarse  mediante  a

realización das tarefas telemáticas.

Instrumentos:
- Tarefas telemáticas da aula virtual.
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Cualificación final

1. As tarefas telemáticas teñen unha puntuación. A puntuación das
tarefas  de  cada  unidade  didáctica  pondérase  sobre  unha
cualificación do 1 a 10.

2. Tarefas  de  repaso/reforzo:  cada  tarefa  está  asociada  a  unha
unidade didáctica concreta das dúas primeiras avaliacións. Estas
tarefas suporán o 70% da cualificación do traballo realizado no
terceiro trimestre.

3. Tarefas  de  ampliación:  cada  tarefa  está  asociada  a  unidades
didácticas  non  traballadas  de  xeito  presencial.  Estas  tarefas
suporán  un  30%  da  cualificación  do  traballo  realizado  no
terceiro trimestre.

4. O conxunto das tarefas de repaso/reforzo e as de ampliación
suporán a cualificación total do traballo do terceiro trimestre .

5. O  alumnado  con  avaliacións  suspensas  poderá  recuperar
sempre que a cualificación media das tarefas de repaso/reforzo
das unidades didácticas correspondentes á avaliación suspensa
sexa superior a 5. A nota da avaliación recuperada será de 5. 

6. A  cualificación  final  será  a  media  entre  as  notas  da  1ª  e  2ª
avaliación  conxuntamente  coa  nota  do  traballo  do  terceiro
trimestre. En caso de ser esta cualificación inferior á media da 1ª
e 2ª avaliación, prevalecerá a media da 1ª e 2ª avaliación.

7. En ningún caso a cualificación final de curso poderá ser inferior á
cualificación media das dúas primeiras avaliacións.

Proba
extraordinaria de

setembro

Na  medida  do  posible  a  proba  extraordinaria  será  presencial.  Esta
proba  estará  baseada  nos  contidos  e  estándares  de  aprendizaxe
traballados nas dúas primeiras avaliacións.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no
seu caso, ampliación)

Actividades

1. Lectura  comprensiva  dos  temas  do  libro  referentes  aos
contido e estándares de aprendizaxe indicados no apartado
1.

2. Visualización  de  vídeos  explicativos,  tarefas  resoltas  e
apuntes relativos aos contidos e estándares  de aprendizaxe
recollidos no apartado 1.

3. Realización de tarefas telemáticas relacionados cos contido e
estándares de aprendizaxe sinalados no apartado 1.

Metodoloxía
(non se detectou

alumnado sen
conectividade)

1. Publicación  na  aula  virtual  de  vídeos,  imaxes,  apuntes,
explicacións ou exemplos de tarefas que permitan a mellor
comprensión dos contidos traballados nas tarefas. 

2. Publicación  na  aula  virtual  de  tarefas  relativas  a  cada
unidade didáctica.  As  tarefas son colgadas  na aula virtual
todos os luns. O prazo de entrega final de cada tarefa é o
domingo desa semana. Cada tarefa ten unha puntuación. 

3. O luns seguinte, as solucións das tarefas publícanse na aula
virtual. As puntuacións de cada alumna/o son enviadas por
correo electrónico individualmente.

4. Realización  de  videoclases  utilizando  Webex,  cunha
periodicidade e frecuencia en relación ás posibilidades do
alumnado con respecto á dispoñibilidade de medios e a non
interferencia co traballo das restantes materias. O contido
destas videoclases consistirá na explicación dos contidos e
tarefas  semanais,  así  como  aclaración  de  dúbidas  do
alumnado.

Materiais e
recursos

1. correo electrónico
2. aula virtual
3. videoconferencias
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A información contida neste documento será trasladada ao 
alumnado por correo electrónico e explicado por videoconferencia.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro, dentro da sección 
do departamento de xeografía e historia
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