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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1. 1 

Localizar espazos xeográficos e 

lugares nun mapa ou nunha imaxe de 

satélite, utilizando datos de 

coordenadas xeográficas.. 

 

Localiza espazos xeográficos e lugares nun 

mapa de España e de Galicia, utilizando 

datos de coordenadas xeográficas. 

 

 

B1.2 

Ter unha visión global do medio 

físico de España e de Galicia, e das 

súas características xerais 

Enumera e describe as peculiaridades do 

medio físico español e galego 

B1.3 

Situar no mapa de España as 

unidades e os elementos principais 

do relevo peninsular, así como os 

grandes conxuntos ou espazos 

bioclimáticos 

Describe as unidades de relevo con axuda 

do mapa físico de España 

B1.4 

Situar no mapa de Galicia as 

unidades e os elementos principais 

do relevo, así como os grandes 

conxuntos ou espazos bioclimáticos 

Describe as unidades de relevo con axuda 

do mapa físico de Galicia 

B1.6 

Coñecer os principais espazos 

naturais de España e de Galicia. 

 

Distingue e localiza nun mapa as paisaxes 

de España e de Galicia 

B1.7 

Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o ambiente 

español e galego, e as súas 

consecuencias. 

 

Realiza procuras en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas ambientais 

actuais en España e en Galicia, e localiza 

páxinas e recursos da Web directamente 

relacionados con eles 

B2.1 

Comentar a información en mapas do 

mundo sobre a densidade de 

poboación e as migracións 

B2.1.1: Localiza no mapa mundial os 

continentes e as áreas máis densamente 

poboadas 

B2.1.2: Explica o impacto das ondas 

migratorias nos países de orixe e nos de 
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acollemento 

B2.3 

Analizar as características da 

poboación española, a súa 

distribución, dinámica e evolución, e 

os movementos migratorios. 

Analiza en distintos medios os movementos 

migratorios nas últimas tres décadas en 

España 

B2.4 

Analiza as características da 

poboación de Galicia, a súa 

distribución, dinámica e evolución, e 

os movementos migratorios 

Coñece o proceso da emigración galega, as 

súas etapas e os destinos principais 

B2.5 

Sinalar nun mapamundi as grandes 

áreas urbanas, e identificar e 

comentar o papel das cidades 

mundiais como dinamizadoras da 

economía das súas rexións 

Sitúa no mapa do mundo as vinte cidades 

máis poboadas, di a que país pertencen e 

explica a súa posición económica. 

B2.6 

Comprender o proceso de 

urbanización, os seus proles e os 

seus contras en Europa 

Resume elementos que diferencien o 

urbano e o rural en Europa. 

B2.7 

Recoñecer as características das 

cidades españolas e galegas, e as 

formas de ocupación do espazo 

urbano 

Interpreta textos que expliquen as 

características das cidades de España e de 

Galicia, axudándose de internet ou de 

medios de comunicación escrita. 

B2.8 

Coñecer os principais espazos 

naturais protexidos a nivel 

peninsular e insular 

Sitúa os parques naturais españois nun 

mapa, e explica a situación actual dalgúns 

deles 

B2.9 

Identificar as principais paisaxes 

humanizadas españolas e galegas 

identificalas por comunidades 

autónomas. 

Clasifica as principais paisaxes 

humanizadas españolas a través de imaxes. 
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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. Control 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 

Nunha proba tipo tests que fará referencia a todos os aspectos que 

debería superar. Se a proba é presencial será un test de 50 

preguntas sobre os contidos dados ao longo dos dous primeiros 

trimestres e localizar nun mapamundi 30 items relativos á lugares  

que marcaron a historia medieval. 

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

será a través dun cuestionario “online” relativo aos contidos e a 

localización. 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: 

*Tarefas de investigación, comprensión  integrando os 

coñecementos anteriores cos novos que se vaian adquirindo. 

Metodoloxía 

(alumnado con e sin 

conectividade) 

O alumnado de 2º está integrado no 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,foros de dúbidas, 

mensaxería  e uso da axenda da materia na plataforma 

Edixgal. 

 Uso de Aula virtual para elaborar contido e plataforma 

Edixgal para impartir contido ( presentacións, resumos, 
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ligazóns, encrucillados, vídeos de elaboración propia e 

allea), 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 en soporte físico (folios, caderno...) 

e porase en coñecemento do Concello e servizos sociais 

para que sexan os intermediarios na recollida e entrega 

das actividades demandadas e realizadas. 

 

Materiais e 

recursos 

Aula virtual do centro, Plataforma Edixgal, telefonía móbil, 

Espazo Abalar, Cisco Webex e 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, páxina Web do centro. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


