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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

os movementos da terra e a existencia das estacións e do día e 
da noite, e comprender a súa importancia na distribución dos 
climas e da Biota. 

radiación solar e nas zonas bioclimáticas do planeta. CMCCT, CAA 

 o mapa, e coñecer as imaxes 
de satélite e os seus usos principais. 

 

imaxe de satélite, utilizando datos  de coordenadas xeográficas. Terra e as súas principais características. CMCCT 

ou imaxe de satélite, utilizando datos de coordenadas 
xeográficas. 

coordenadas xeográficas. CMCCT 

unidades do relevo mundiais, os grandes ríos e as grandes 
zonas climáticas, e identificar as súas características. 

CAA, CSC 

mundial, e das súas características xerais. 
.1. Localiza nun mapa físico mundial os elementos e as referencias físicas 

principais: mares e océanos, continentes, illas e arquipélagos máis importantes, ríos e 
cadeas montañosas principais. CAA, CSC 

o e 
mundial, e das súas características xerais. elementos máis importantes. CMCCT 

elementos principais do relevo  continental. CAA, CSC 

conxuntos bioclimáticos que conforman oespazo 
xeográfico europeo. 

mapa os tipos de clima de Europa. CAA, CSC 

conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo 
xeográfico europeo. 

CSC 
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 B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e 
explicar diferenzas entre interpretacións de fontes 
diversas. 

 

s, e 
explicar diferenzas entre interpretacións de fontes 
diversas. 

materiais ou textuais. CSC, CAA 

e certos acontecementos que determinaron cambios 
fundamentais no rumbo da historia, diferenciando 
períodos que facilitan o seu estudo e a súa interpretación. 

utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade. CAA, CMCT 

ocorren ao longo do tempo e á vez no tempo (diacronía e 
sincronía). 

erentes enclaves xeográficos. 
CSC, CMCCT, CD 

precisión, inseríndoo no contexto adecuado. CD 

nder o proceso de hominización.  

escala temporal de etapas como estas. 
storia antiga. CSC 

procesos e os acontecementos históricos máis salientables 
da Prehistoria e da Idade Antiga, para adquirir unha 
perspectiva global da súa evolución. 

os de eixes cronolóxicos e mapas históricos. CAA, CMCCT 

correspondentes aos dous períodos en que se divide a 
Prehistoria: Paleolítico e Neolítico. 

que se divide a prehistoria e 
describe as características básicas da vida en cada un. CCL, CSC 

 
CSC 

er algunhas características da vida humana 
neste período, así como o establecemento e a difusión de 
diferentes culturas urbanas, despois do neolítico. 

como os imperios de Mesopotamia e de Exipto. CSC, CAA 
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escritura. fontes históricas (textos). CCEC 

 características da relixión 
exipcia. CSC 

transcendencia do concepto de democracia. 
trazos da organización sociopolítica e económica das polis gregas a 

partir de fontes históricas de diferentes tipos CSC, CAA 

 
actuais. CSC, CLL 

cance do 
 clásico na arte e na cultura occidentais. CSC, CCEC 

 
considera que a cultura europea parte da Grecia clásica. CCEC, CSC, CAA, CCL 

economía e a cultura romanas, recoñecer os conceptos de 
cambio e continuidade na historia da Roma antiga. 

un mapa coas etapas da expansión de Roma. CSC, CAA 

obras da arte grega e romana, diferenciando entre os que 
son específicos. 

rega e romana. 
CCEC, CA 

 
Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: observación sistemática, probas, recompilación de producións do 
alumnado 

Instrumentos:  Proba Obxectiva (escrita ou oral para o alumnado sen conexión; 
interactiva para o alumnado con conexión). Portfolio ou producións do alumnado 
(exercicios, pequenos traballos, recollida de datos, etc). 

Cualificación final 

A nota do curso será a media aritmética da 1ª e da 2ª avaliación. A nota obtida do 
traballo realizado na 3ª avaliación servirá para recuperar o curso e/ou subir a nota media 
obtida. 

Proba extraordinaria 
de setembro 

Proba obxectiva (escrita, oral ou interactiva en función do estado de alarma). 
Entrega dun boletín de actividades. 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación:   A determinar polo Xefe de Departamento. 

Criterios de cualificación:   A determinar polo Xefe de Departamento. 

Procedementos e instrumentos de avaliación:   A determinar polo Xefe de Departamento. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación)  

Actividades  

 REFORZO: fichas  semanais deseñadas para a adquisición dos estándares de aprendizaxe 
mínimos esixidos de cada unidade didáctica suspensa durante o curso presencial. No seu 
conxunto suporán un boletín de exercicios de todos os contidos impartidos. Pequenos 
traballos nos que se traballen as destrezas propias da área xeográfica (interpretación de 
mapas e gráficas). 

 RECUPERACIÓN: valorarase a realización das devanditas fichas e traballo e realizarase unha 
proba obxectiva (escrita, oral ou interactiva, segundo as necesidades de cada alumno ou 
alumna). 

 REPASO: actividades de carácter interdisciplinar no que se relacionen contidos xeográficos 
vistos no curso presencial coa Historia e co entorno inmediato. Por exemplo: observación do 
estado do ceo e redacción dun informe comparativo, realización de cadros comparativos, etc. 

 AMPLIACIÓN:  traballaremos a Historia partindo da contorna próxima do alumno, coa 
Xeografía e dos seus coñecementos previos. As actividades favorecerán a CCL, a CSC, CAA e a 
CCEC fundamentalmente (realización de maquetas, cadros comparativos, liñas de tempo, 
reflexións sobre as conexións do pasado e do presente, etc.) 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade) 

 ALUMNADO CON CONECTIVIDADE: O alumnado con equipo informático e conexión terá 
acceso a vídeos explicativos da docente e a actividades interactivas deseñadas pola mesma. 
A comunicación realizarase mediante a aula virtual. Por videoconferencia realizaranse clases 
on line para explicar os conceptos básicos, resolución de dúbidas e atender ás necesidades 
dos alumnos. Ademais realizará pequenos proxectos como relatar historias, gravar podcast, 
facer maquetas, etc. Mesmo se busca a colaboración das familias nalgunha destas 
actividades. 

 ALUMNADO SEN CONECTIVIDADE:   Na actualidade, todos os nenos e nenas deste curso teñen 
conexión, malia que a de algúns sexa deficiente polas circunstancias topográficas do seu 
lugar de residencia. Neste caso, as titoras –entre as que me inclúo- facilitamos as tarefas de 
todas as materias ás familias e sonlle enviadas aquelas xa realizadas para a súa xestión. No 
caso de Xeografía e Historia, para estes rapaces e rapazas con mala conexión, as tarefas e 
proxectos serán os mesmos, pero adaptados ao formato papel. A diferenza o material 
audiovisual non é obrigatorio e as actividades interactivas facilítanse nun formato non 
interactivo.  

Materiais e 
recursos 

 Aula virtual (só alumnado con conectividade). 

 Libro de texto (lectura e asimilación de contidos e realización de actividades puntuais como 
repaso, reforzo e ampliación). 

 Material educativo deseñado pola docente. 

 Educaplay (actividades interactivas). 

 Youtube (os vídeos da docente súbense a esta plataforma, mais incrústanse na aula virtual 
para que non teñan que saír dela). 

 Portfolio do alumno ou alumna: no caso dos alumnos con conectividade é dixital a través da 
propia aula virtual. No caso dos alumnos e alumnas con déficit na liña de Internet, será un 
cartafol que garda a docente a modo de repositorio das producións do alumnado.  
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4. Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e ás familias 

ALUMNADO: aula virtual e titores (en caso de déficit de conectividade). 
FAMILIAS: Abalar Móbil, correo electrónico e teléfono para os titorandos.  Abalar 
Móbil e titores para o resto de alumnado. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


