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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.4 

Localizar espazos 

xeográficos e lugares nun 

mapa ou imaxe de satélite, 

utilizando datos de 

coordenadas xeográficas.. 

Localiza espazos xeográfícos e lugares nun mapa 

utilizando datos de coordenadas xeográficas 

B1.6 

Ter unha visión global do 

medio físico europeo e 

mundial, e das súas 

características xerais 

Localiza nun mapa físico mundial os principais 

elementos e referencias físicas: mares e océanos, 

continentes, illas e arquipélagos, ríos e cadeas 

montañosas principais 

B3.6 

. Entender o proceso de 

hominización 

Recoñece cambios evolutivos hasta chegar á 

especie humana 

B3.4 

Entender que os 

acontecementos e os 

procesos ocorren ao longo do 

tempo e á vez no tempo 

(diacronía e sincronía) 

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 

Utiliza o vocabulario histórico e artístico 

imprescindible para cada época 

B3.7 

Datar a Prehistoria e a 

Idade Antiga, e distinguir a 

escala temporal de etapas 

como estas 

Distingue etapas dentro da historia antiga 

B3.9 

Coñecer as características 

da vida humana 

correspondentes aos dous 

períodos en que se divide a 

Prehistoria: Paleolítico e 

Explica a diferenza entre os dous períodos en que 

se divide a prehistoria e describe as 

características básicas da vida en cada un 
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Neolítico  

artesanía e comercio; 

organización social 

. 

B3.11 

Coñecer algunhas 

características da vida 

humana neste período, así 

como o establecemento e a 

difusión de diferentes 

culturas urbanas, despois do 

neolítico. 

Describe formas de organización socio-económica 

e políticas, novas ata entón, como os imperios 

Mesopotámico e exipcio 

B3.12 

Recoñecer a importancia da 

descuberta da escritura 

Diferencia entre as fontes prehistóricas (restos 

materias) e as fontes históricas (textos) 

B3.14 

Identificar as principais 

características da relixión 

exipcia. 

Explica como materializaban os exipcios a súa 

crenza na vida do máis alá 

B3.15 

Localizar e describir algúns 

exemplos arquitectónicos de 

Exipto e de Mesopotamia 

Localiza nun mapa os principais exemplos da 

arquitectura exipcia e mesopotámica 

B3.16 

Coñecer os trazos principais 

das polis gregas e a 

transcendencia do concepto 

de democracia. 

Describe algunhas das diferenzas entre a 

democracia grega e as democracias actuais 

B3.17 

Entender a transcendencia 

do concepto de colonización. 

Localiza nun mapa histórico as colonias gregas do 

Mediterráneo 

B3.18 

Distinguir entre o sistema 

político grego e o helenístico. 

Elabora un mapa do imperio de Alexandro Magno 

B3.19 

Entender o alcance do clásico 

na arte e na cultura 

occidentais. 

Explica as características esenciais da arte grega 

e a súa evolución no tempo 
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Será a cuai 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

1. Análise da comprensión da tarefa que se debe realizar 

2. Control,  da tarefa: data, formato indicado e medio que se 

indica. 

3. Contro da participación nas clases virtuais a través de 

videochamadas 

4. Avaliación da participación  nos foros, conversas, etc a través 

da Aula Virtual 

5. Os puntos 1 e 2 serán tidos en conta no caso de poder 

impartirse ensinanza presencial 

 

Instrumentos: 

- Tarefas semanais integrando contidos de repaso(recuperación), 

reforzo  e novos contidos (ampliación) 

- Encrucillados que recollen materia de repaso e novo  léxico 

relacionado  cos contidos explicados. 

- Cuestionarios  e que traballan contidos  básicos 

- Asistencia ás clases, actitude  e nivel de participación nas 

mesmas 

 

Cualificación 

final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

a) Alumnado coa 1ª e 2ª avaliación superadas 

 A cualificación final será  a mesma ca media  das dúas primeiras 

avaliacións. Esa  cualificación poderá aumentar ata un punto máis 
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dependendo do grao de superación das tarefas de repaso, reforzo e 

ampliación. En ningún caso será superior a 1 punto (10%) 

b) Alumnado con algunha avaliación suspensa: 

O alumnado seguirá os procedementos de recuperación da ou das 

avaliacións suspensas. Neste caso é avaliación continua na parte de 

Xeografía, polo que no caso de ter a segunda avaliación aprobada 

queda aprobada á primeira. No caso de tela suspensa realizará as 

tarefas propostas para a súa superación. Si as supera, a 

cualificación final seguirá o procedemento sinalado no apartado a) 

Proba 

extraordinaria 

de setembro 

O alumnado suspenso realizará unha  proba tipo tests que fará 

referencia a todos os aspectos a superar nos dous primeiros 

trimestres. Se a proba é presencial será un test de 40 preguntas 

sobre os contidos dados e deberá localizar  nun mapamundi mudo  

40 items relativos á xeografía física mundial. A cualificación 

representará un 60% da nota. O 40% restante será a cualificación 

que obteña da realización, durante o verán, dun  caderno de 

actividades  

No caso de non poder realizarse a proba presencial, a avaliación 

será a través dun cuestionario “online” relativo aos contidos 

(incluídos os elementos xeográficos). O cuestionario constaría de 

80 preguntas. O resultado suporía o 60% da nota e o 40% restante 

obteríase das actividades de recuperación realizadas ao longo do 

verán.  

Alumnado de 

materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Non hai alumnado con materia pendente 

 

Criterios de cualificación: 

--------------- 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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------------ 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Recuperación e reforzo: 

*Cuestionarios realizados para acadar os contidos dados na 1ª e 

2ª Avaliación.  

*Tarefas interdisciplinares nas que se integran contidos dados 

*Encrucillados  

*Actividades interactivas relacionados cos temas dados, sobre 

todo os relativo á Xeografía  física e política. 

Ampliación: 

*Paralelamente ás actividades citadas anteriormente serán 

dados novos contidos sen deixar de realizar tarefas de 

investigación, comprensión  integrando os coñecementos 

anteriores cos novos que se vaian adquirindo. 

Metodoloxía 

(alumnado con e sin 

conectividade) 

O alumnado de 1º forma parte do Proxecto Edixgal. Todos, 

feitas as actulizacións pertinentes, poden usar o seu portátil 

para usar videochamada a través da aplicación Cisco Webex. 

Algúns seguen a usar o móbil para as videochamadas. 

Con conectividade:todo o alumnado dispón, en maior ou menor 

medida de conectividade. 

 Realizo videochamadas para impartir clase online, nas 

mesmas sesións nas que terían clases presenciais, a 

través de Cisco Webex. 

  Comunicación co alumnado realízase a través de teléfono 

móbil (WhatsApp), correo electrónico, Hangoust, foros 
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de dúbidas, mensaxería  e uso da axenda da materi na 

plataforma Edixgal. 

 Uso de Aula virtual para elaborar contido e plataforma 

Edixgal para impartir contido ( presentacións, resumos, 

ligazóns, encrucillados, vídeos de elaboración propia e 

allea, audios propios, paquete scorm (proxectos con 

ferramentas de autor), envío e recepción de tarefas. 

Sen conectividade: poden usar o portátil Edixgal e realizar 

tarefas  en  modo  offline.  

 Informase aos pais/nais/ titores/as  legais,a través de 

abalarMobil, correo ou  telefonía móbil,das tarefas que 

deben realizar. 

 Realizarán as tarefas nun soporte físico ( folios, 

cadernos...) e porase en coñecemento do Concello e 

servizos sociais para que sirvan de intermediarios na 

recollida e entrega das actividades realizadas. 

Materiais e 

recursos 

Aula virtual do centro, Plataforma Edixgal, telefonía móbil, 

Espazo Abalar, Cisco Webex, correo electrónico 

4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Informarase ao alumnado e ás familias a través de tódalas 

canles dispoñibles: correo electrónico,  abalarMóbil e na  

páxina Web do centro.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


