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Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

Instrumentos de 
avaliación 

B2.1. Recoñecer, compilar e 
contrastar feitos que amosen a 
Terra como un planeta cambiante. 

BXB2.1.1. 
Identifica e describe 
feitos que amosen a 
Terra como un 
planeta cambiante, e 
relaciónaos cos 
fenómenos que 
suceden na 
actualidade. 

CAA 

Actividades 
 
 
Traballo de investigación 

B2.2. Rexistrar e reconstruír 
algúns dos cambios máis notables 
da historia da Terra, e asocialos 
coa súa situación actual. 

BXB2.2.1. 
Reconstrúe algúns 
cambios notables na 
Terra, mediante a 
utilización de 
modelos temporais 
a escala e 
recoñecendo as 
unidades temporais 
na historia 
xeolóxica. 

CAA CSIEE 

 
Actividades 
 
 
Traballo de investigación 
 
 

B2.3. Categorizar e integrar os 
procesos xeolóxicos máis 
importantes da historia da Terra. 

BXB2.3.1. 
Discrimina os 
principais 
acontecementos 
xeolóxicos, 
climáticos e 
biolóxicos que 
tiveron lugar ao 
longo da historia da 
Terra, e recoñece 
algúns animais e 
plantas 
característicos de 
cada era. 

CMCCT 

Actividades 
 
 
Traballo de investigación 
 

B2.4. Recoñecer e datar eóns, eras 
e períodos xeolóxicos, utilizando 
o coñecemento dos fósiles guía. 

BXB2.4.1. 
Relaciona algún dos 
fósiles guía máis 
característico coa 
súa era xeolóxica. 

CAA 
Actividades 
 
 
Traballo de investigación 

B2.6. Comprender e comparar os 
modelos que explican a estrutura 
e a composición da Terra. 

BXB2.6.1. Analiza 
e compara os 
modelos que 
explican a estrutura 
e a composición da 

CAA Actividades 
 
 
Traballo de investigación 
 



 

Terra. 

B2.7. Combinar o modelo 
dinámico da estrutura interna da 
Terra coa teoría da tectónica de 
placas. 

BXB2.7.1. 
Relaciona as 
características da 
estrutura interna da 
Terra e asóciaas cos 
fenómenos 
superficiais. 

CAA CSIEE 

Actividades 
 
 
Traballo de investigación 

B2.8. Recoñecer as evidencias da 
deriva continental e da expansión 
do fondo oceánico. 

BXB2.8.1. Expresa 
algunhas evidencias 
actuais da deriva 
continental e da 
expansión do fondo 
oceánico. 

CAA 
Actividades 
 
 
Traballo de investigación 

B2.9. Interpretar algúns 
fenómenos xeolóxicos asociados 
ao movemento da litosfera e 
relacionalos coa súa situación en 
mapas terrestres. Comprender os 
fenómenos naturais producidos 
nos contactos das placas. 

BXB2.9.1. Coñece e 
explica 
razoadamente os 
movementos 
relativos das placas 
litosféricas. 

CAA CMCCT 
Actividades 
 
 
Traballo de investigación 

BXB2.9.2. 
Interpreta as 
consecuencias dos 
movementos das 
placas no relevo. 

CAA 
Actividades 
 
 
Traballo de investigación 

B2.10. Explicar a orixe das 
cordilleiras, os arcos de illas e os 
oróxenos térmicos. 

BXB2.10.1. 
Identifica as causas 
dos principais 
relevos terrestres. 

CMCCT Actividades 
 
 
Traballo de investigación 

B2.11. Contrastar os tipos de 
placas litosféricas e asociarlles 
movementos e consecuencias. 

BXB2.11.1. 
Relaciona os 
movementos das 
placas con procesos 
tectónicos. 

CAA CCL 
Actividades 
 
 
Traballo de investigación 

B2.12. Analizar que o relevo, na 
súa orixe e na súa evolución, é 
resultado da interacción entre os 
procesos xeolóxicos internos e 
externos. 

BXB2.12.1. 
Interpreta a 
evolución do relevo 
baixo a influencia 
da dinámica externa 
e interna. 

CAA 
Actividades 
 
 
Traballo de investigación 



 
 
 

1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  Os recollidos na programación. 

Instrumentos: Para o primeira e segunda avaliación os recollidos na 
programación. 
Para o terceiro trimestre os recollidos no presente documento no 
cadro que inclúe os estándares avaliables, criterios de avaliación... 

Cualificación 
final 

A cualificación final do curso será a maior das seguintes opcións: 
 Media aritmética das cualificacións da primeira e segunda 

avaliación.  
 Media ponderada: 

1º Avaliación 45%, 2º Avaliación 45% e 3º trimestre 10a 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

De non superar a materia os alumnos terán dereito a unha 
convocatoria extraordinaria no mes de Setembro nunha modalidade 
de exame similar aos realizados no curso. 
Os criterios e estándares desta proba serán os referidos ás dúas 
primeiras avaliacións. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: Os contidos na programación. 
 
 
 

Criterios de cualificación: Os contidos na programación. 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Os contidos na 
programación.  
O exame realizarase a través da aula virtual posto que todos os 
alumnos teñen acceso a este recurso. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 
seu caso, ampliación)  

Actividades  Están recollidas na aula virtual no curso correspondente 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Para o primeiro e segundo trimestre os recollidos na programación. 
No terceiro trimestre non tivemos alumnos sen conectividade aínda que non 
todos empregaron os medios dos que dispoñían para manter o contacto coa 
profesora. 
Para manter a comunicación empregáronse os seguintes métodos: 
Videoconferencias por webex 
Aula virtual 
Conexión telefónica 

Materiais e recursos 

Aula virtual 
Cisco Webex 
Teléfono 
Outros: páxinas web, libros dixitais... 
 


