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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica)

NON PROCEDE

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

Os mínimos esixibles son os que aparecen en cada unidade didáctica..
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

1 o alumnado que teña unha nota inferior a cinco na media das dúas primeiras avaliacións realizará as tarefas e as probas que lles indiquen as docentes para tentar recuperar a 
materia.

As tarefas deberán ser entregadas en prazo, estar correctamente realizadas e axustarse ás normas indicadas para acadar unha valoración positiva que lles permita superar a ma-
teria. A

nota máxima neste caso será un cinco.

2.O alumnado que non acade un aprobado terá dereito a presentarse a unha proba final da materia se as autoridades sanitarias permiten o regreso ás aulas.
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

Nº Unidade didáctica

9 Idade Contemporánea 

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

1ª  RA1 -  Infire as características esenciais das sociedades contemporáneas a 
partir do estudo da súa evolución histórica, analizando os trazos básicos da 
súa organización social, política e económica en distintos momentos, e a 
sucesión de transformacións e conflitos acaecidos 

 CA1.1 - Discrimináronse as consecuencias para a organización das sociedades 
actuais das correntes ideolóxicas que a cimentaron, situándoas no tempo e no 
espazo .

 CA1.3 - Categorizáronse as características da organización social 
contemporánea, en especial a galega e a española, analizando a estrutura e as 
relacións sociais da poboación actual e a súa evolución durante o período, 
utilizando gráficas e fontes directas seleccionadas.

 CA1.4 - Examinouse a evolución das relacións internacionais contemporáneas, 
elaborando explicacións causais e consecutivas que permitan desenvolver 
opinións propias sobre os conflitos actuais  .

 CA1.5 - Valorouse o proceso de unificación do espazo europeo, analizando a 
súa evolución, os seus principios e as súas institucións significativas, e 
argumentouse a súa influencia nas políticas nacionais dos países membros da 
Unión Europea .

 CA1.6 - Asociouse a evolución dos acontecementos históricos globais coa 
evolución histórica do Estado español e do territorio galego, identificando as 
súas fases de evolución, os principais conflitos e a súa situación actual .

 CA1.7 - Identificáronse os trazos esenciais da arte contemporánea, en especial 
a galega e a española, e a súa evolución ata os nosos días, construíndo 
opinións e criterios propios de orde estética .

 CA1.8 - Analizouse a evolución do sector ou dos sectores produtivos propios 
do título e describíronse as súas transformacións e os principais fitos de 
evolución nos seus sistemas organizativos e tecnolóxicos .

 CA1.9 - Elaboráronse instrumentos pautados de recollida e difusión de 
información que permitan a avaliación das aprendizaxes realizadas, utilizando 
o vocabulario preciso 

PE.1-preguntas abertas, esquemas 

PE.2-preguntas abertas, breve comentario
guiado de pirámides. 

PE.3-preguntas abertas, breve comentario
guiado 

PE.4-preguntas abertas, breve comentario
guiado 

PE.5-preguntas abertas, breve comentario
guiado 

PE.6-Análise guiada de varias obras artísticas 

PE.7-Preguntas abertas e comentarios de
texto guiados 

TO.2-ficha de recollida de datos 
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Nº Unidade didáctica

10 O sistema democrático 

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

2ª  RA2 -  Valora os principios básicos do sistema democrático analizando as 
súas institucións e as organizacións políticas e económicas en que se 
manifesta, inferindo pautas de actuación para acomodar o seu 
comportamento ao cumprimento dos devanditos principios 

 CA2.1 - Recoñecéronse os principios básicos da Declaración Universal de 
Dereitos Humanos e a súa situación no mundo de hoxe, valorando a súa 
implicación para a vida cotiá.

 CA2.2 - Analizáronse os principios reitores, as institucións e as normas de 
funcionamento das principais institucións internacionais, xulgando o seu papel 
nos conflitos mundiais  

 CA2.4 - Xulgáronse os trazos esenciais do modelo democrático español 
valorando o contexto histórico do seu desenvolvemento 

TO.1-Exposición de dereitos humanos 

PE.1-Preguntas abertas, pequeno comentario
guiado 

PE.2-Preguntas abertas, pequeno comentario
guiado 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación 

O alumnado realizará tarefas ou actividades telemáticas de recuperación obre os contidos da primeira e segunda avaliación. Estás poderán consistir en fichas ou traballos con actividades de gramática, vocabulario,uso

da lingua

lecturas... similares a quellas que fixeron ao longo da primeira e segunda avaliación
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua

Haberá una proba final que consistirá nun examE escrito ou oral (se as condiciones sanitarias o permiten) relacionado cos contidos mínimos esixibles da primeira e segunda avaliación. Está proba poderase facer tele -

maticamente

,se é o caso.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

Entregaranse traballos extra de reforzo a aquel alumnado que non responda positivamente aos obxectivos programados
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