
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

Analizar  planos e imaxes  para analizar a evolución urbana. 
Analizar a evolución da cidade ao longo da historia a partir de imaxes e 

planos e realizando comentario dos mesmos 

Interpretar  os mapas da rede urbana española e mundial. 
. Localización e diferenciación das cidades españolas e a súa integración 
nunha rede urbana mundial. 

Debe explicar características do sistema mundial de cidades. 
A partir de diversas gráficas e imaxes recoñecer os rasgos dun sistema 
mundial de cidades. 

Realizar Traballo cooperativo do desenvolvemento. Analizar gráficos de barras por 
países e textos onde se reflictan os niveis de consumo, o comercio desigual e a 
débeda externa entre países en desenvolvemento e os desenvolvidos 

Analizar as características do desenvolvemento humano a partir dos IDH. 

Realizar Traballo cooperativo sobre as solucións ao 
subdesenvolvemento. 

Expoñer medidas para avanzar no desenvolvemento. 

Explicar problemas  medioambientais e dar solucións aos mesmos. A sustentabilidade ambiental 
Definir historia e achegar tipos de fontes para o seu estudo. Identificar, nomear e 
clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre interpretacións de fontes 
diversas. 

 Comprender que a historia non se pode escribir sen fontes sexan materiais 
ou escritas: textos,mapas. 

Realizar eixes cronolóxicos. Distinguir modos de periodización histórica ( Idades e séculos) 

Explicar factores desencadeantes do proceso con localización nos 
mapas.Interpretar  mapas das exploracións e do reparto do mundo. 

Explicalas causas que conduciron ás descubertas xeográficas como a de 
América. Traballar con mapas as expedicións marítimas portuguesas,castelás 

Diferenciar conquista e colonización. Explicará sistemas de 
colonización. 

Analizar o proceso de conquista e os sistemas de colonización aplicados no 
continente americano. 

Expoñer como se conseguiu o equilibrio de intereses. 
Os Tratados e Bulas papais que poñían fin a conflitividade entre os estados 
descubridores 

Definir  conceptos e explicar as características das correntes relixiosas. 
Identificar rasgos do Renacemento e do Humanismo en fontes históricas diversas. 
Analizar a Reforma relixiosa, a Contrarreforma e o Concilio de Trento. 

Definir e caracterizar a monarquía autoritaria do S XV en España. 
Realizar un cadro – resumo coas características da Monarquía hispánica dos 
Reis Católicos como ex de monarquía autoritaria. 

Interpretar esquemas,análise e comentario de textos históricos da 
etapa do imperio español.  

Traballar con docs as características organizativas e territorias do Imperio Español. Analizar e 
expoñer os problemas internos e externos que precipitaron o fin da hexemonía española en 
Europa. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: imos realizar unha avaliación a partir do traballo lectivo non 
presencial desenvolto dende  o día 3 de abril de 2020 na que teremos en conta o 
traballo diario  realizado polo alumnado de xeito individual ou cooperativo 
(cooperativo). 

Instrumentos: traballo diario a través da aula virtual que inclúe: preguntas de 
definición de conceptos,interpretación de mapas e gráficos, lectura 
comprensiva,análise e comentario de texto, achega de diferenzas  a partir de 
varios supostos e traballo cooperativo (portfolio) 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 O alumnado que teña aprobadas a 1ª Aval e a 2ª Aval pode ser avaliado 
positivamente e o alumnado, que non esté neste caso, deberá realizar unha 
proba de recuperación entre o 9 e o 16 de  xuño. No caso de recuperar a materia 
( nota mínima =5) se procedería a calcular a C.F. así: 
C.F = 90%(media aritmética da 1ª Av e 2ª Av )+ 10%(cualificación  media do 
traballo 3ª Av (entre 0 – 1 pto) ) 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Só incluirá  as unidades temáticas impartidas no período do curso con actividade 
presencial (setembro – 12 de marzo) e que xa foran defendidas polo alumnado en 
probas escritas. 

       Realizarase unha proba escrita ou oral (si non podemos acudir ao Ies), a través de 
webex ,cun máximo de 10 preguntas curtas sobre contidos mínimos para superar 
a materia (pode conter preguntas de localización xeográfica en mapas mudos). 
Esta proba representará un 70% da nota. 
Entregaránselle unhas actividades para que o alumno realice no verán e presente 
no momento de realizar a proba escrita ( de xeito presencial ou enviando o 
traballo a un correo)Este traballo representará un 30% da nota. 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 
Avalíase a materia pendente a través  dun Plan de Recuperación  consistente nun 
caderno  no que se inclúen actividades relativas á materia pendente. (Mínimo = 
60% das actividades correctas). Se non entrega  o caderno,  realizará  unha proba 
de 10 preguntas curtas ( 5 ptos máxima cualificación) Terase en conta o progreso 
do alumnado e a consecución dos obxectivos xerais da etapa así como a 
adquisición dalgún obxectivo específico. 
 

Criterios de cualificación: 
Cualificación de traballos realizados e entregados na data establecida          ( 

deben estar correctos o 60%) ou puntuación obtida na proba final que 
debe acadar o 5. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Entrega dun caderno con diversas actividades de recuperación da materia 
pendente ( Plan de Recuperación) 
Realizará proba escrita (presencial)ou oral por videchamada(non presencial)  si 
non presenta o caderno  do Plan de Recuperación.   
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*O alumnado recibe resumos,esquemas e realiza  actividades, traballos individuais e traballos 
cooperativos sen que poidamos avaliar a súa aprendizaxe en proba escrita. 
 
 
 
  

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

Actividades  

-Actividades de repaso do Turismo en España e Galicia. 
-Ampliación de contidos considerados imprescindibles segundo a táboa 
de estándares imprescindibles deste anexo. Actividades diarias para 
reforzar o estudado e mellorar a súa aprendizaxe. 
-Boletín  con actividades de recuperación que o alumnado con avaliacións 
suspensas presentará o xoves 21 de maio pola aula virtual. 
-Realizarán proba de recuperación escrita ou oral ( si non podemos acudir 
ao Ies) a través do servizo de videochamada  entre o 10 e o 16 de xuño. 
 
 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

Durante o período lectivo e non presencial empregamos o Moodle da Aula 
Virtual, a Videoconferencia do servizo Webex e o correo electrónico 
individual. Tentamos combinar a explicación, coa síntese dos contidos e as 
actividades de  repaso e reforzo para favorecer a aprendizaxe do alumnado a 
distancia.  
O alumnado dispón de conectividade e de PCs de propio ou cedidos pola 
Xunta de Galicia. 

Materiais e recursos 
Libro de texto, Anexo cartográfico, Anuario Estatístico.Aula Virtual seguindo 
Moodle. Videoconferencia con Cisco Webex. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Cando este modelo de adaptación das programacións dispoña do Vº 
Bº correspondente,entregarase copia desta adaptación a cada alumno 
no seu correo electrónico. As familias poden consultalo na web do 
centro e contactando a través da titoría correspondente. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 




