
 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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 (siglas ao carón do estándar)  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

 
Extraer a información de mapas e planos de diferentes escalas. 

 

Explicar o concepto do tempo xeolóxico. 

Describir as estruturas pregadas, falladas e mixtas. 

 
Enumerar e describir as características das paisaxes xeográficas. 

 
Sinalar nun mapa de España os dominios climáticos. 

 .  

 
Localizar os climas nun mapa de España. 

 
 Deducir o tempo a partires de mapas en superficie. 

 
Identificar e interpretar nun mapa do tempo os elementos que explican os 
tipos de tempo atmosférico. 

 
 

Relaciona os réximes hídricos dos cursos fluviais coas posibilidades 
de aproveitamento hídrico en España. .   
 

 
Localizar nun mapa de España as principais concas fluviais. .  

 
Identificar as características edáficas dos solos.  .    

 
Analizar o perfil dun solo describindo os distintos horizontes. 

 
 

Razoar  as diferentes formacións vexetais españolas.  
Identificar nun mapa os dominios vexetais, e describe e comenta as súas 

características. 
 

Comparar imaxes das variedades de paisaxes naturais. 
 
Enumerar e describir as características das paisaxes xeográficas. 
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 Comparar datos poboacionais co contexto económico-político. 
 

 
Descifrar a ecuación migración e crise económica.  .  

 
Analizar e comentar planos de cidades, distinguindo os seus 
trazados. 

 
Explicar o plano da cidade máis próxima ao lugar de residencia, ou a máis 

significativa. 

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

 
Identificar as actividades agropecuarias, pesqueiras e forestais. .  

Analizar o proceso de industrialización español  ata a situación 
actual. Evolución enerxética. 

Seleccionar e  comentar información sobre os problemas e a 
configuración da industria española.  Enerxías renovables. 

 
      
 Investigar a presenza dos servizos no territorio, analizando a súa 
distribución e o impacto no medio. 
 

 
 

Explicar a incidencia do sector servizos para a economía española.  

 
Describir a organización territorial española e analizar a estrutura 
local, autonómica e estatal.  

 
Localizar e explicar nun mapa a organización territorial española, partindo 
do concello e da comunidade autónoma.  

 
Definir a situación xeográfica de España no mundo, establecendo a 
súa posición e localizando os seus territorios. 

 
Localizar nun mapa as grandes áreas xeoeconómicas e sinalar  aquelas 

coas que España ten máis relación.  
 
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 supostos prácticos de 
Xeografía de España do alumnado.  

Instrumentos: Probas obxectivas escritas e orais, probas prácticas e traballos do 
alumnado durante a 1ª e 2ª AVALIACIÓN. Producións dos alumnos (prácticos de 
Xeografía da ABAU) e probas realizadas durante a 3ª avaliación (Reforzo e recuperación). 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: A nota media do curso será a 
media aritmética da 1ª e 2ª avaliación ponderando cada unha un 50%. O desempeño do 
alumnado durante a 3ª avaliación servirá para subir dita nota media. 

Proba extraordinaria 
de setembro 

Proba escrita obxectiva (Suposto práctico da ABAU) cun peso dun 100% na nota.  

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  

o RECUPERACIÓN:  Supostos prácticos de Xeografía de Españ da 
ABAU para a consolidación dos mínimos esixibles de entrega obrigatoria. 
Realización de probas obxectivas. 

o REPASO: actividades prácticas e traballos encamiñados a 
reflexionar sobre Xeografía de España e a relacionala con diferentes unidades 
deste curso, do anterior e coa actualidade. Cuestionarios sobre documentais 
xeográficos e test interactivos. 

o REFORZO: actividades encamiñadas a consolidar conceptos 
básicos mediante  supostos prácticos de3 Xeografía de España da ABAU e 
actividades interactivas como cuestionarios sobre documentais xeográficos. 

o AMPLIACIÓN:  Traballaremos a Xeografía Física, ao haber 
comezado o curso pola Xeografía Humana,  xa que o alumnado de 2º de BAC 
está condicionado pola ABAU.. 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

o ALUMNADO CON CONECTIVIDADE: O alumnado con equipo informático e conexión 
terá acceso a vídeos explicativos   de You Tubet e a actividades interactivas 
deseñadas polo docente. 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  
supostos prácticos da ABAU relativos a esta materia. 

o ALUMNADO SEN CONECTIVIDADE:  non hai, todos e todas teñen algunha 
posibilidade de conexión.  

Materiais e recursos 

 Aula virtual (só alumnado con conectividade). 

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

 Material educativo realizado pola docente (dispoñible na Aula Virtual). 
 

 Youtube (os vídeos específicos da materia 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 e titores para o resto de alumnado. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


