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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.

B3.3.  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.

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. Describir a nova situación económica, social e política dos reinos
xermánicos.

XHB3.7.1. Compara as formas de vida (en diversos aspectos) do Imperio
Romano coas dos reinos xermánicos

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.

B3.11. Entender o concepto de crise e as súas consecuencias económicas
e sociais. 

XHB3.11.1. Comprende o impacto dunha crise demográfica e económica
nas sociedades medievais europeas.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 6 CENTRO:IES PLURILINGÜE ELVIÑA
CURSO: 2º ESO

MATERIA: XEOGRAFÍA E HISTORIA



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

- Traballos / exercicios prácticos
- Observación
- Probas online

Instrumentos:

- Actividades semanais que deben ser entregadas ao profesor.

- Traballos de investigación titorizados polo profesor.

- Para o alumnado sen conectividade flexibilizaránselle os prazos de entrega.

Cualificación final

- Para o alumnado coa nota media dos dous primeiros trimestres inferior a
4,5, estes poderán ser recuperados se:

 Elabora un caderno de traballo das sínteses que están ó final de
cada  unidade  didáctica  (recadro  verde)  por  cada  parte  da
materia que non tivese superada até o 13 de marzo.

 A nota media dos tres trimestres supera o 4,5 aínda que algún dos
trimestres estea suspenso.

- Para obter a cualificación do terceiro trimestre terase en conta a media dos
traballos prácticos e exercicios entregados segundo as instrucións marcadas
polo profesor na aula virtual.

- A cualificación final corresponderá á nota media dos tres trimestres.
En ningún caso a cualificación final poderá ser inferior á media dos dous
primeiros trimestres.

Proba
extraordinaria de

setembro

Haberá unha proba presencial de ser posible ou online en caso contrario, 
que versará sobre os contidos e competencias imprescindibles impartidos 
até o 13 de marzo.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:
 Os indicados na programación do curso correspondente.

Criterios de cualificación:
 O alumnado deberá acadar unha nota mínima dun 4,5 una vez

valoradas  todas  as  actividades  correspondentes  ás  sínteses
das unidades didácticas.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
 Caderno  de  traballo  das  sínteses  que  están  ó  final  de  cada

unidade didáctica (recadro verde)
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades

Semanalmente  cólganse  na  aula  virtual  un  bloque  de  actividades
vinculadas  ao estudo da Xeografía Humana e a súa importancia no
mundo que nos rodea.
Xunto  a  isto  o  alumnado  realizará  un  traballo  de  investigación
titorizado  polo  profesor  sobre  os  contidos  manexados  durante  o
terceiro trimestre combinándoos con outros xa traballados nos dous
primeiros trimestres. Ademais de que se lle dará especial importancia
ao desenvolvemento das competencias básicas.
Todas  as  actividades  serán  remitidas  ao  profesor  por  correo
electrónico. A través deste medio resolveremos as dúbidas que poidan
xurdir.
Para o alumnado sen conectividade proponse  exercicios  prácticos e
traballos que  deberán  ser  presentados  ao  profesor  por  medio  de
diferentes canles.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Alumnado con conectividade:
Rolda de correos, observando e valorando o feedback por parte do
alumnado.
O alumnado vai elaborando as actividades, para o cal se apoia no libro
de texto, vídeos de Youtube, documentos múltiples, material diverso
dispoñible en internet...
A  elaboración  das  actividades  requiren  coñecementos  teóricos,  que
van adquirindo grazas a todo o material dispoñible.

Alumnado sen conectividade
Seguindo  o  libro  de  texto  e  o  material  accesible  da  materia  farán
exercicios  prácticos  ou  elaborarán  os  traballos  propostos  polo
profesor,  que lle remitirán por diferentes canles tendo en conta as
circunstancias do alumnado.
Esta metodoloxía  irase  adaptando  a situación persoal  do  alumnado
dependendo  dos  seus  recursos  dispoñibles,  e  dos  mecanismos  de
conexión  informática  que  lles  poidan  proporcionar  desde  a
Consellería.

Materiais e recursos O profesor conta con ordenador con conexión a internet, compartindo
o material  co alumnado fundamentalmente a través da aula virtual,
Abalar Móbil, Correo electrónico, Zoom e Google Drive.
O alumnado que manteña a comunicación co profesor a través do mail
debe contar  preferente  cun ordenador  e  conexión a  internet,  pero
pode facelo mediante un móbil e datos.
Os  documentos  da  materia  proporcionados  ao  alumnado  mediante
diferentes formatos están á súa disposición na aula virtual, con enlaces
a Google Drive e outros enlaces web. 
O correo electrónico será o medio más empregado para intercambiar
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información  co  alumnado,  resolver  dúbidas,  enviar  arquivos  ou
información adicional á que non tivo acceso etc...
A comunicación coas familias farase a través das pertinentes contas de
correo electrónico ou Abalar móbil.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A través de Abalar Móbil, aula virtual, correo electrónico e mensaxería.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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