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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.6. Procurar, seleccionar e elaborar información de contido xeográfico 
obtida de fontes diversas, e presentala de xeito adecuado.

XHB1.6.1. Analiza e extrae conclusións da observación dun plano e dun 
mapa, comentando as características do espazo xeográfico.

B2.2.Describir os trazos do relevo español, situando e analizando as súas 
unidades de relevo.

XHB2.2.1. Identifica e representa nun mapa os elementos do relevo que 
son similares e diferentes do territorio peninsular e insular.

B2.3. Definir o territorio español subliñando as diferenzas das unidades 
morfoestuturais.

XHB2.3.1. Enumera e describe os principais trazos do relevo de España.

B2.4. Difernciar a litoloxía de España, incidindo nas súas características e 
na modelaxe.

XHB2.4.1. Clasifica as unidades do relevo español segundo as súas 
características xeomorfolóxicas 

B2.5 .Utilizar correctamente o vocabulario específico da xeomorfoloxía. XHB2.5.1. Describe sumariamente nun mapa a evolución xeolóxica e a 
conformación do territorio español.

B2.7. Identificar as características edáficas dos solos. XHB2.7.1. Enumera e describe os elementos constitutivos dos tipos de 
solos en España.

B3.2. Distinguir entre os climas de España e comentar as súas 
características, sinalando os factores e os elelmentos que os compoñen, 
para diferencialos.

XHB3.2.1. Describe e compara os climas de España, enumerando os 
factores e os elementos característicos.

B3.3. Distringuir os climas en España e a súa representación en 
climogramas.

XHB3.3.1. Representa e comenta climogramas específicos de cada clima.

B3.4. Comentar a información climatolóxica que se deduce utilizando 
mapas de temperaturas ou precipitacións en España.

XHB3.4.1. Comenta as características dos climas españois a partir dos 
seus climogramas representativos.

B3.5. Analizar os tipos de tempo atmosférico en España utilizando os 
mapas de superficie e en altura

XHB3.5.2. Identifica e interpreta nun mapa do tempo os elementos que 
explican os tipos de tempo atmosférico.
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B3.6. Interpretar un mapa do tempo aplicando as características dos tipos
de tempo peninsulares e insulares

XHB3.6.1. Comenta un mapa do tempo de España distinguindo os 
elementos que explican o tipo de tempo característico da estación do ano
correspondente.

B3.9. Diferenciar razoadamente as formacións vexetais españolas XHB3.9.2 . Analiza razoadamente unha cliserie.

B4.1. Explicar a diversidade hídrica da Península Ibérica e nas illas, 
enumerando e localizando os tipos de elementos hídricos que se poden 
percibir coa observación da paisaxe.

XHB4.1.1. Explica a diversidade hídrica en España.

B4.2. Describir as cuncas fluviais españolas situándolas nun mapa e 
enumerando as súas características.

XHB4.2.1.Localiza nun mapa de España as principais cuncas fluviais.

B4.3. Identificar os réximes fluviais máis característicos. XHB4.3.1. Relaciona os réximes hídricos dos cursos fluviais coas 
posibilidades de aproveitamento hídrico en España.

B4.5. Analizar o aproveitamento dos recursos hídricos de España, 
incluíndo as características de seca e das chuvias torrenciais do clima.

XHB4.5.2. Analiza e comenta gráficas e estatísticas que reflictan a 
desigualdade hídrica española e as súa interacción coas actividades 
humanas.

B5.1. Describir e reflectir nun mapa as paisaxes naturais españolas, 
identificando os seus trazos.

XHB5.1.2. Localiza no mapa as paisaxes naturais españolas e identifica as 
súas características.

B5.3. Describir os espazos humanizados e enumerar os seus elementos 
constitutivos.

XHB5.3.1. Diferencia as paisaxes humanizadas das naturais.

B5.5. Comparar imaxes das variedades de paisaxes naturais. XHB5.5.1. Diferencia as paisaxes naturais españolas a partir de fontes 
gráficas e comenta imaxes representativas de cada unha das variedades 
de paisaxes naturais localizadas en medios de comunicación social, 
internet ou outras fontes bibliográficas.

B7.1. Describir as actividades agropecuarias e forestais, especificando as 
características de España.

XHB7.1.1. Identifica as actividades agropecuarias e forestais.
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B7.2.Distinguir as paisaxes agrarias, a súa morfoloxía e as súas estruturas,
establecendo as súas características.

XHB7.2.1. Sitúa nun mapa a distribución dos principais aproveitamentos 
agrarios.

B7.3.Analizar adecuadamente unha paisaxe rural distinguindo o terreo de
labor, os bosques e o hábitat.

XHB7.3.1.Selecciona e comenta imaxes que poñan de manifesto as 
características das paisaxes agrarias españolas.

B7.5. Explicar o sector agrario tendo en conta as súas estruturas da  
propiedade e as características dassúas explotacións.

XHB7.5.1. Identifica e analiza as características das paisaxes agrarias 
españolas.

B7.6. Explicar asituación do sector agrario español tendo en conta o 
contexto europeo e as políticas da Unión Europea.

XHB7.6.2. Comenta textos xornalísticos que expliquen a situación 
española na PAC.

B7.7. Analizar a actividade pesqueira e definir as súas características e os 
seus problemas.

XHB7.7.1. Establece as características e as peculiaridades da actividade 
pesqueira española e galega.

B8.1. Analizar o proceso de industrialización español establecendo as 
características históricas que conducen á situación actual

XHB8.1.1.Selecciona e analiza información sobre os problemas e a 
configuración da industria española.

B8.2. Relacionar as fontes de enerxía e a industrialización, e describir as 
súas consecuencias en España.

XHB8.2.1. Relaciona o nacemento da industria e a localización de fontes 
de enerxía e materias primas en España.

B8.3. Coñecer os factores da industria en España. XHB8.3.1. Enumera as características da industria española e as súas 
diferenzas rexionais.

B8.4. Identificar e comentar os elementos dunha paisaxe industrial dada. XHB8.4.1. Analiza e comenta paisaxes de espazos industriais.

B8.5. Describir os eixes de desenvolvemento industrial sobre un mapa, 
establecendo as características e posiblidades de rexeneración e cambio 
no futuro.

XH8.5.2. Localiza e describe as rexións industriais e os eixes de 
desenvolvemento industrial.
XHB8.5.3. Describe os eixes ou focos de desenvolvemento industrial e as 
súas perspectivas de futuro.

B9.1. Analizar a terciarización da economía española establecendo as 
súas características

XHB9.1.1. Identifica as características do sector terciario español.

B9.2.Identificar a presenza dos servizos no territorio, analizando a súa XHB9.2.1. Explica a incidencia do sector servizos para a economía 
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distribución e impacto no medio. española.

B9.3.Explicar o sistema de transporte en España, distinguindo a 
articulación territorial que configura.

XH9.3.1. Describe como se articulan os medios de comunicación máis 
importantes de España (ferrocarís, estradas,portos e aeroportos).
XHB9.3.3. Describe e analiza mapas que reflictan un sistema de 
transporte determinado.

B9.5. Localizar nun mapa os espazos turísticos, e enumerar as súas 
características e as desigualdades rexionais.

XHB9.5.1. Analiza e explica as desigualdades do espazo turístico.

B9.7. Identificar e comentar unha paisaxe transformada por unha 
importante zona turística.

XH9.7.1. Confecciona esquemas para analizar a influencia do sector 
servizos na economía e no emprego en España, a partir de imaxes que 
reflictan o seu impacto nunha paisaxe.

Para unha fácil localización da materia, trátase dos contidos que figuran nos apuntes da mesma comprendidos entre a Unidade 1 e a Unidade 7 (ámbalas dúas incluídas) 
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
 Probas online ou presenciais se é posible.
 Traballos / exercicios prácticos.
 Observación.

Instrumentos:
Para o alumnado que non superara a 1ª ou/e a 2ª avaliación

 Unha proba online parcial ou presencial, se fose o caso, por cada 
avaliación que non tivese superada até o 13 de marzo ou ben:

 Batería de exercicios prácticos ou traballos  (Prácticos , preguntas 
bloque e conceptos) que deberán ser entregados en prazo para o 
alumnado que non teña conectividade, ou que así o prefira. 

 Asistencia ás clases a través do correo electrónico ou por vídeo-
conferencia e participación nas mesmas, resolvendo as cuestións 
propostas polo profesor.

Para o alumnado que teña superadas as dúas primeiras avaliacións

 Batería de exercicios prácticos que deberán ser entregados en prazo 
para o alumnado. Prácticos , preguntas bloque e conceptos.

 Asistencia ás clases a través do correo electrónico ou por vídeo-
conferencia e participación nas mesmas, resolvendo as cuestións 
propostas polo profesor.

Cualificación final Para o alumnado que non superara a 1ª ou/e a 2ª avaliación
Superará a materia:

 Se só tiña unha avaliación non superada e obtén unha nota ≥ 4,5 na 
proba parcial (xa non será necesario acudir á proba final).

 Se tiña as dúas avaliacións non superadas e obtén unha nota ≥ 4,5 
en cada unha das probas parciais (xa non será necesario acudir á 
proba final).

 Se obtén unha nota ≥ 4,5 na proba final.
 Se obtén unha nota media ≥ 4,5 unha vez valorados todos os 

instrumentos de avaliación.

Para calcular a media da 3ª avaliación escollerase:

1. Media dos exercicios prácticos, preguntas tema , conceptos 
específicos e traballos entregados.
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A asistencia e participación activa na rolda de correos electrónicos ou ás 
clases online poderá aumentar esta media nun 20%, só se fose 
necesario para chegar ao aprobado .

Debido a que as probas de recuperación están circunscritas a competencias 
imprescindibles ou contidos mínimos, e para evitar que o alumnado que xa 
tiña aprobadas as avaliacións se vexa prexudicado, a cualificación final sairá 
de multiplicar x 0,75 a media arriba descrita. 
De todas formas, de superar a materia segundo figura anteriormente, a nota 
mínima na avaliación ordinaria será de 5, aínda que a media fose inferior.

Cálculo da cualificación final:
Farase unha media aritmética da nota das 3 avaliacións.
De superar a materia, a nota mínima na avaliación ordinaria será de 5.
En ningún caso a cualificación final poderá ser inferior á media das dúas 
primeiras avaliacións.

Para o alumnado que teña superadas as dúas primeiras avaliacións

Teñen a materia superada independentemente do traballo realizado nesta 
3ª avaliación. A súa cualificación final non poderá ser inferior á media das 
dúas primeiras avaliacións, pero si superior se a media das tres avaliacións é 
maior.

Para calcular a media da 3ª avaliación escollerase a maior das seguintes:

1.    Media da nota da proba online de contidos de ampliación 
                                                   ou
2. Media da asistencia e participación activa ás clases online ou 

rolda de correos electrónicos.        

A Media dos exercicios prácticos entregados pode incrementara a media 
da 3ª avaliación en 2 puntos.

A media da 3ª avaliación non pode superar os 10 puntos.
                                                     

Cálculo da cualificación final:
É a media das tres avaliacións. En ningún caso a cualificación final poderá ser 
inferior á media das dúas primeiras avaliacións

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 
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Avaliación de
materia

pendentes
  Non procede

Criterios de avaliación:
Non procede.

Criterios de cualificación:
Non procede.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Non procede.

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

Actividades

Rolda de correos electrónicos e Clases online (a 9 de maio rematouse a 
materia que estaba programada segundo o previsto, e o que figura nas 
orientacións ABAU).
A partir desa data comezarán as clases online de recuperación e roldas de 
correos electrónicos para o alumnado que ten algunha avaliación suspensa 
(semanalmente a demanada).
Ao mesmo tempo seguiremos con roldas de correos clases online de repaso 
e ampliación para as probas ABAU.
Para o alumnado sen conectividade proponse exercicios prácticos e traballos 
que deberán ser presentados (semanalmente a demanda).

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Alumnado con conectividade:
Rolda de correos e clases online participativas, observando e valorando o 
feedback por parte do alumnado.
O alumnado vai seguindo presentacións de PowerPoint, vídeos de Youtube, 
documentos múltiples, libro de texto, etc .., ao mesmo tempo que vai 
seguindo as diapositivas que teñen nos seus apuntes.
Alternar teoría coa realización de exercicios prácticos de cada bloque e 
elaboración das preguntas tema de cada bloque.

Alumnado sen conectividade
Seguindo os apuntes da materia farán exercicios prácticos ou elaborarán os 
traballos propostos polo profesor, e recibidos a través do correo electrónico 
vía teléfono móbil ou as solucións informáticas propostas pola Consellería.
Lembramos que con un móbil con datos tamén é posible acceder ás clases 
online e ós arquivos do correo electrónico,aínda que non é o ideal.
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Materiais e recursos

O profesor conta con ordenador con conexión a internet, compartindo a súa 
pantalla co alumnado mediante a plataforma Zoom ou Google Dúo.
Software ofimática.
Cámara web.
Abalar Móbil.
Correo electrónico.
Aplicación de mensaxes.

O alumnado que siga as clases online debe contar preferente con un 
ordenador e conexión a internet, pero pode facelo mediante un móbil e 
datos.
Apuntes da materia que ten o alumnado e que coinciden coas diapositivas 
proxectadas. E material documental proporcionado vía archivos en correo 
electrónico ou Google Drive
Abalar Móbil.
Correo electrónico operativo.
Aplicación de mensaxes.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A través de Abalar Móbil, correo electrónico, vídeoconferencia  e 
mensaxería.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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