
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

B3.1. 
Recoñecer que o pasado non está "morto e enterrado", senón que 
determina o presente e os posibles futuros e espazos, ou inflúe 
neles. 

XHB3.1.1.  Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son 
herdanza do pasado. 

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

XHB3.2.1.  Nomea e identifica catro clases de fontes históricas. 

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

XHB3.2.2.  Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan 
estas restos materiais ou textuais. 

B3.3. 

Explicar as características de cada tempo histórico e certos 
acontecementos que determinaron cambios fundamentais no rumbo 
da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e a súa 
interpretación. 

XHB3.3.1.  Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos 
salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, 
duración e simultaneidade. 

XHB3.3.2.  Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 

B3.4. 
Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do 
tempo e á vez no tempo (diacronía e sincronía). 

XHB3.4.1.  Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves 
xeográficos. 

B3.5. 
Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no 
contexto adecuado. 

XHB3.5.1.  Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada 
época. 

B3.6. 
Caracterizar a alta Idade Media en Europa e recoñecer a dificultade 
da falta de fontes históricas neste período. 

XHB3.6.1.  Utiliza as fontes históricas e entende os límites do que se pode 
escribir sobre o pasado. 

B3.7. A fragmentación do Imperio romano. Os reinos xermanos XHB3.7.1  Interpretación de mapas que reflicten as invasións xermanas e os 
consecuentes movementos migratorios en Europa.. 

B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. XHB3.8.1.  Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e 
campesiños. 

B3.9. 
Analizar a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns, nos seus 
aspectos socioeconómicos, políticos e culturais. 

XHB3.9.1.  Comprende as orixes do Islam e o seu alcance posterior. 

XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media 

B3.10. 
Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos 
cristiáns na Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 

XHB3.10.1.  Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e 
repoboación cristiás na Península Ibérica. 

XHB3.10.2. 
Explica a importancia do Camiño de Santiago. 

B3.12. Comprender as características e as funcións da arte na Idade Media. XHB3.12.1.  Describe características da arte románica, gótica e islámica. 



 
 

   
   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 3 DE 6 
CENTRO: IES EDUARDO PONDAL (PONTECESO) 

CURSO: 2 ESO 
MATERIA: XEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

(3ª) 

Os procedementos de avaliación centraranse na observación, rexistro e 
corrección do traballo semanal do alumnado.  Cada unha destas tarefas será 
estruturada en base a un criterio de avaliación e estándar de aprendizaxe que 
permitirá ao alumnado desenvolver os mínimos na materia. 
 

 Para superar a materia deberanse cumprir os seguintes requisitos: 
 

- Ter entregadas o 75% das tarefas semanais propostas (teóricas e prácticas) 
- Realizar  as probas específicas da materia (test, preguntas curtas e/ou 

comentarios de texto) 
- Obter unha ponderación igual ou superior a 5 puntos en cada un dos bloques 

de actividades descritos anteriormente. 
- Valorarase positivamente a entrega de traballos voluntarios e actividades de 

reforzo/recuperación/ampliación de carácter extraordinario. 
- Canto á actitude mostrada polo alumnado, a súa boa disposición, o esforzo e 

a participación: será obxecto de constante seguimento e oportuno rexistro no 
caderno do profesor/a.  Segundo este rexistro, poderá  ser tida en conta á 
hora de avaliar a actividade do alumnado, especialmente no caso de 
alumnado con necesidades educativas  especiais. 

    Para aprobar a avaliación a suma das porcentaxes descritas anteriormente 
debe ser dun mínimo de 50% (equivalente a 5 puntos sobre 10). O sistema de 
aproximación para obter a nota numérica será o truncamento. Unicamente se 
contemplará o redondeo de cumprirse os seguintes tres principios (enténdese  
neste “redondeo” subir a nota a partir de 4,75 a 5, de 5,75 a 6, etc):  

 

a) No caso de ter realizada a entrega de todas as actividades requeridas 
polo docente no transcurso das dúas avaliacións e do último trimestre 

b) Sempre que concorran as circunstancias que o profesor considere 
idóneas de tipo aptitudinal (contidos, madureza intelectual, expresión) 

c) Sempre que concorran as circunstancias  que o profesor considere 
idóneas de tipo actitudinal (participación e atención as tarefas 
deseñadas) 

 

Combinaranse instrumentos de avaliación complementarios para calibrar o 
nivel de adquisición dos procedementos e contidos mínimos da materia: 
- Modelos de documentos de rexistro do traballo semanal do alumnado en 

base a portafolios (no caso das tarefas entregadas), rúbricas (no caso de 
comentarios de texto) e cuestionarios (no caso de probas test). Ditos 
documentos formarán parte do “caderno do profesor”. 

- Probas escritas: test, preguntas curtas e/ou comentarios de texto. O 
número establecerase en función da extensión dos temas traballados e do 
aproveitamento destes polos/as alumnos/as. 

- Valorarase tamén a opción de empregar probas e exposicións orais 
realizadas polo alumnado.  

Cualificación final 

  A avaliación e cualificación final ordinaria da materia establecerase en 
base ao resultado das dúas primeiras avaliación. En tanto a esta cualificación 
final, o terceiro trimestre permitirá: 
 

a) O alumnado con algunha avaliación pendente poderá superar a 
materia na convocatoria de xuño a través  de probas e entregas de 
tarefas de “recuperación” realizadas neste terceiro trimestre. 

b) O alumnado que teña superadas as avaliacións anteriores unicamente 
“beneficiarase” do traballo do  terceiro trimestre. Así pois, poderá 
manter e/ou aumentar a nota final na materia a través da entrega de 
tarefas de “ampliación” e outros traballos de carácter voluntario. 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

  O exame de setembro suporá o 100% da cualificación. Co obxectivo de 
facilitar a preparación da materia valorarase a opción de entrega dun caderno 
de actividades, de carácter voluntario e  que unicamente poderá beneficiar na 
nota final ao alumnado. 
  En tanto aos contidos, incluirá aqueles que foron traballados durante o curso 
(tanto de forma presencial como telemática) , é dicir,  os estándares de 
aprendizaxe e competencias imprescindibles especificadas na programación.  

En tanto ao tipo de proba,  seguirá os modelo das realizadas durante  o 
curso e abordará a materia dende un enfoque práctico (comprensión e 
comentario de fontes históricas) e teórico (conceptos, preguntas curtas, 
desenvolvemento de tema, etc.).  

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  

  Desenvolveranse actividades con carácter semanal a través das cales os 
alumnado desenvolva os contidos e criterios asociados á materia. As actividades 
centraranse en dúas liñas de traballo segundo se trate de recuperación, repaso, 
reforzo ou, no seu caso, de ampliación en base a aprendizaxes necesarias para 
cada tipo de alumnado. 

a) Alumnado con algunha avaliación pendente:  
Realización de tarefas do apartado “RECUPERACIÓN/REFORZO” que 

teñan como referente o repaso  dos contidos anteriores e lles permitan 

superar a materia. 

b) Alumando que teña superadas as avaliación as anteriores: 
Realización de tarefas do apartado “AMPLIACIÓN” que teñan como 

referente a aprendizaxe de contidos clave e lles permitan a progresión nas 

competencias do currículo de cara o próximo curso. Para este alumnado, 

valorarase tamén a necesidade de engadir tarefas de reforzo de contidos 

previos. 

c) No caso de rematar as actividades propostas da aula virtual o alumnado 
poderá realizar actividades de carácter voluntario. Ditas tarefas poderán 
partir da profesora (a través da aula virtual) ou do alumnado. Neste último 
caso deberán achegar as súas propostas de traballo cunha mensaxe na 
aula virtual ou a través do correo corporativo da profesora. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade 

e sen 
conectividade) 

 O procedemento oficial de contacto con alumnado e familias será  calquera 
dos recomendados pola Xunta:  

a) Para o alumnado: a canle principal será a AULA VIRTUAL ou o correo 
corporativo da docente (uxia.cagiao@edu.xunta.es). Ocasionalmente, 
realizaranse reunións virtuais (a través da plataforma “Webex”) 

b) Para as familias: a canle principal será o correo corporativo da docente.  
Ademais, empregarase ABALAR para axilizar o intercambio de 
información e, ocasionalmente, manterase o contacto telefónico. 

 

 En tanto á metodoloxía de traballo:  
a) Seguindo as liñas do “período de peche”do centro (2ªAvaliación), cada 

alumno/a deberá consultar diariamente os materiais e as 
actividades  requeridas accedendo ao curso da materia da aula virtual coa 
clave e usuario que lles foi facilitada a principios de curso. 

b) Na aula virtual requiriranse entregas  por cada semana (nun único bloque 
de tarefas para completar en versión “Word” e “Pdf” ).  

c) O número de tarefas corresponderase co número de sesións de clase 
asociadas a cada nivel (3 no caso de Educación Secundaria Obrigatoria) 
podendo substituír o traballo equivalente dalgunha sesión á realización de 
videoconferencias e reunións virtuais co alumnado.  

d) A planificación do traballo semanal seguirá a seguinte estrutura:  
- Etiqueta principal:  título do tema  
- Tarefa a realizar: breve explicación e lugar da entrega 
- Materiais e recursos : anexos para a súa realización  

e) Dentro de cada bloque de exercicios semanais aportaranse as indicacións 
para a súa realización, materiais de consulta e data de entrega 
correspondente (data recomendada e data límite) 

f) O  modo de entrega das tarefas deberá ser, preferentemente, a través da 
propia aula virtual mais no caso de qua o alumno/a teña dificultades para 
subir á plataforma os seus traballos poderá facer o envío das mesmas ao 
correo corporativo da docente. Nese caso, recoméndase que deixe 
constar un aviso na entrega correspondente da aula virtual.  

mailto:uxia.cagiao@edu.xunta.es
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Materiais e 
recursos 

Os materias e recursos serán facilitados ao alumnado a nivel semanal 
destacando os seguintes: 
a) Actividades a realizar deseñadas pola docente en versión Word (para a 

realización co computador) e Pdf (versión para imprimir e realizar a man, sen 
necesidade de computador). Estas actividades constarán na aula virtual 
baixo o epígrafe “Anexo 1”. 

b) Materias explicativos sobre a o tema (apuntes elaborados para a clase) que 
aparecerán baixo o epígrafe “Anexo 2” 

c) Outros recursos, específicos de cada tema e semana: vídeos, artigos, 
publicacións e enlaces a páxinas web de interese. 

d) Videoconferencias e reunións virtuais co alumnado (semanal ou quincenal) para 
a explicación de contidos e resolución de dúbidas sobre as tarefas de entrega. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 O procedemento oficial de contacto con alumnado e familias será  calquera 

dos recomendados pola Xunta:  
a) Para o alumnado: a canle principal será a AULA VIRTUAL ou o 

correo corporativo da docente (uxia.cagiao@edu.xunta.es). 
Ocasionalmente, realizaranse reunións virtuais (a través da 
plataforma “Webex”) 

b) Para as familias: a canle principal será o correo corporativo da 
docente.  Ademais, empregarase ABALAR para axilizar o 
intercambio de información e, ocasionalmente, manterase o 
contacto telefónico. 

 

Publicidade  

As vías de publicidade dirixida a  alumnado e familias serán as seguintes: 

a)  Toda información relacionada coa materia será publicada na aula virtual:  
indicacións para a terceira avaliación, metodoloxía empregada, 
actividades semanais e criterios establecidos para superar a materia.  

b) Así mesmo, a última semana de abril (mércores día 29) o profesorado 
informou ao alumnado destas indicacións xerais a través dunha 
videoconferencia Webex. 

c) Paralelamente, seguindo as instrucións do 27 de abril de 2020, a 
información relativa a esta adaptación da programación anual da materia 
será publicada o día 12 de maio na páxina web do centro nun lugar 
accesible a disposición de toda a comunidade educativa, seguindo o 
procedemento establecido pola dirección do centro.  

mailto:uxia.cagiao@edu.xunta.es

