
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

1ª avaliación 
B1.1. Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou nunhaimaxe de satélite, 
utilizando datos de coordenadas xeográficas. 

▪ XHB1.1.1. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa de España e de Galicia, 
utilizando datos de coordenadas xeográficas. 

▪ ▪ B1.2. Ter unha visión global do medio físico de España e de Galicia, e das súas 
características xerais. 

XHB1.2.1. Enumera e describe as peculiaridades do medio físico español e galego. 

▪ ▪ B1.3. Situar no mapa de España as unidades e os elementos principais do relevo 
peninsular, así como os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos. ▪ 

XHB1.3.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo español. 

XHB1.3.2. Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de España. 

▪ ▪ B1.4. Situar no mapa de Galicia as unidades e os elementos principais do relevo, así 
como os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos. ▪ 

XHB1.4.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo galego. 

XHB1.4.2. Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de Galicia. 

▪ ▪ B1.5. Coñecer e describir os grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o 
espazo xeográfico español e galego. ▪ 

XHB1.5.1. Localiza nun mapa os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos de España. 

▪ 

XHB1.5.2. Analiza e compara as zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e imaxes. 

XHB1.5.3. Localiza nun mapa os espazos bioclimáticos de Galicia. 

▪ ▪ B1.6. Coñecer os principais espazos naturais de España e de Galicia. XHB1.6.1. Distingue e localiza nun mapa as paisaxes de España e de Galicia. 

▪ ▪ B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente español 
e galego, e as súas consecuencias. 

XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas 
ambientaisactuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web 
directamente relacionados con eles. 

▪ ▪ B2.1. Comentar a información en mapas do mundo sobre a densidade de poboación 
e as migracións. ▪ 

XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial os continentes e as áreas máis densamente poboadas. 

XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de 
acollemento. 

▪ ▪ B2.2. Analizar a poboación europea no relativo ásúa distribución, evolución e 
dinámica, e ássúasmigracións e políticas de poboación. ▪ 

XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. 

XHB2.2.2. Compara entre países a poboación europea segundo a súa distribución, a súa 
evolución e a súa dinámica. 

▪ ▪ B2.3. Analizar as características da poboación española, a súa distribución, dinámica 
e evolución, e os movementos migratorios. 

XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas

▪ 

. 

XHB2.3.2. Analiza en distintos medios os movementos migratorios nas últimas tres décadas 
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en España. 

▪ ▪ B2.4. Analiza as características da poboación de Galicia, a súa distribución, dinámica 
e evolución, e os movementos migratorios 

XHB2.4.1. Coñece o proceso da emigración galega, as súas etapas e os destinos principais.  

2ª avaliación 

▪ ▪ B2.5. Sinala rnun mapamundi as grandes áreas urbanas, e identificar e comentar o 
papel das cidadesmundiais como dinamizadoras da economía das súasrexións. 

▪ 

XHB2.5.1. Realiza un gráfico con datos da evolución do crecemento da poboación urbana 
no mundo. 

XHB2.5.2. Sitúa no mapa do mundo as vintecidades máis poboadas, di a que país pertencen 
e explica a súa posición económica. 

▪ ▪ B2.6. Comprender o proceso de urbanización, os seus pros e os seus contras en 
Europa. ▪ 

XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa. 

XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades do noso continente. 

▪ ▪ B2.7. Recoñecer as características das cidades españolas e galegas, e as formas de 
ocupación do espazo urbano. 

XHB2.7.1. Interpreta textos que expliquen as características das cidades de España e de 
Galicia, axudándose de internet ou de medios de comunicación escrita. 

▪ ▪ B2.8. Coñecer os principais espazos naturais protexidos a nivel peninsular e insular. 

▪ 

XHB2.8.1. Sitúa os parques naturais españois nun mapa, e explica a situación actual dalgúns 
deles. 

XHB2.8.2. Elabora gráficos de distinto tipo (lineais, de barra e de sectores) en soportes 
virtuais ou analóxicos, que reflictan información económica e demográfica de países ou 
áreas xeográficas a partir dos datos elixidos. 

▪ B2.9. Identificar as principaispaisaxes humanizadas españolas e galegas, e 
identificalas por comunidades autónomas

▪ 
. 

XHB2.9.1. Clasifica as principais paisaxes humanizadas españolas a través de imaxes. 

▪ B2.10. Coñecer e analizar os problemas e os retos ambientais que afronta España, a 
súa orixe e as posibles vías para afrontar estes problemas

▪ 
. 

XHB2.10.1. Compara paisaxes humanizadas españolas segundo a súaactividade económica. 
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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 nas diferentes aulas virtuais organizadas 
para os diferentes niveis: unha aula para o alumnado coas avaliacións 
anteriores superadas, outra para o que as ten suspensa e unha terceira 
para o que teñen que superar a materia pendente do curso anterior. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
a) Alumnado coa 1ª e 2ª avaliacións superadas: a nota media das 

mesmas + a valoración positiva da 3ª avaliación (sempre e cando a 
media das tres supoña mellorar a nota anterior) 

b) Alumnado coas dúas avaliacións suspensas: a nota do traballo 
realizado neste 3º trimestre na aula virtual de recuperación, 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: 
A avaliación farase sobre os mínimos que xa se estableceron no programa 
de recuperación de pendentes que o alumnado ten dende o inicio do 
curso. 
 
 

Criterios de cualificación: 
Combinarase a cualificación obtida xa no primeiro parcial feito no mes de 
febreiro coa adaptación ao traballo telemático do que quedaba por avaliar. 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Crease unha aula virtual co obxectivo de acadar por medio de tarefas os 
minimos esixidos no plan de recuperación de pendentes. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación) 

Actividades  

Tres liñas de planificación das actividades: 
a) Alumnado que non superou as avaliacións anteriores: traballo de 

recuperación e repaso dos contidos vistos ata o 13 de marzo 
(basicamente contidos de xeografía física, demografía e urbana) 

b) Alumnado coas dúas avaliacións superadas: traballo focalizado no 
desenvolvemento das competencias (nomeadamente a dixital) sobre 
contidos novos, non vistos na aula (basicamente de Historia 
Medieval); neste caso os contidos novos non son o obxectivo da 
aprendizaxe senon a escusa para o traballo epor competencia. 

c) Alumnado coa materia pendente do curso anterior:  traballo de 
recuperación e repaso dos contidos marcados no plan de 
recuperación de pendentes 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Aproveitando que a totalidade do alumnado ten conectividade, 
priorizamos aquelas tarefas que poidan fomentar o desenvolvemento de 
competencias que son máis difíciles de traballar na aula, como a 
competencia dixital. A idea é propoñer actividades que fomenten a busca 
crítica de información na rede, o emprego de ferramentas dixitais 
variadas para elaborar produtos tamén variados (presentacións, vídeos, 
informes, podcasts, infografías, mapas….), individuais ou colectivos… E 
familiarizalos co uso da comunicación telemática co profesorado e cos 
seus compañeiros. 

 

Materiais e recursos 

O traballo na casa faise por medio de Google Classroom de GSuite 
Education, aproveitando que todo o alumnado ten correo do centro nesa 
plataforma. Cada grupo ten dende principios de curso a súa aula virtual 
(NON é unha novidade do confinamento). Na aula se colga 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 
grabadas) ou tirado da rede. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 7 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A vía de comunicación é a da propia plataforma (que permite unha 
mensaxería inmediata) e o correo do centro. 
Para comunicarse coas familias e informalas usamos a mensaxería de 
Abalarmobil. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


