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1. Estándares de aprendizaxe e Competencias Imprescindibles
Criterios de Avaliación Estándar de Aprendizaxe

Punto de partida
B1.3. Analizar e identificar o mapa, e coñecer as 
imaxes de satélite e os seus usos principais.

B1.3.1. Clasifica e distingue tipos de imaxes de 
satélite e mapas.

B1.4.Localizar espazos xeográficos e lugares nun
mapa ou imaxe de satélite, utilizando datos de 
coordenadas xeográficas.

B1.4.2. Localiza espazos xeográficos 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.

B1.6.1. Localiza nun mapa físico mundial os 
elementos e referencias físicas principais: mares 
e océanos, continentes, illas e arquipélagos máis 
importantes, ríos e cadeas montañosas principais.

UD1
B1.1. Coñecer o Sistema Solar e establecer as 
relacións entre os movementos da terra e a 
existencia das estacións e do día e da noite, e 
comprender a súa importancia na distribución 
dos climas e da Biota.

B1.1.1. Interpreta como inflúen os movementos 
astronómicos na distribución da radiación solar e 
nas zonas bioclimáticas do planeta. 

B1.1.2. Analiza un mapa de fusos horarios e 
diferenza zonas do planeta de similares horas.

B1.2. Identificar e distinguir os sistemas de 
representación cartográfica, en soporte analóxico
e dixital, e as súas escalas.

B1.2.1. Clasifica e distingue proxeccións, e 
compara unha proxección de Mercator con unha 
de Peters.

B1.4. Localizar espazos xeográficos e lugares 
nun mapa ou imaxe de satélite, utilizando datos 
de coordenadas xeográficas.

B1.4.1. Localiza un punto xeográfico nun 
planisferio e distingue os hemisferios da Terra e 
as súas principais características.
B1.4.2. Localiza espazos xeográficos e lugares 
nun mapa, utilizando datos de coordenadas 
xeográficas.

UD2
B1.4. Localizar espazos xeográficos e lugares 
nun mapa ou imaxe de satélite, utilizando datos 
de coordenadas xeográficas.

B1.4.1. Localiza un punto xeográfico nun 
planisferio e distingue os hemisferios da Terra e 
as súas principais características.
B1.4.2. Localiza espazos xeográficos e lugares 
nun mapa, utilizando datos de coordenadas 
xeográficas.

B1.5. Localizar no mapamundi físico as 
principais unidades do relevo mundiais, os 
grandes ríos e as grandes zonas climáticas, e 
identificar as súas características.

B1.5.1. Sitúa nun mapa físico as principais 
unidades do relevo europeo e mundial.

B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción do 
ser humano sobre o ambiente e as súas 
consecuencias.

B1.11.1. Realiza procuras en medios impresos e 
dixitais referidas a problemas ambientais actuais,
e localiza páxinas e recursos da web 
directamente relacionados con eles.

UD3
B1.6. Ter unha visión global do medio físico 
europeo e mundial, e das súas características 
xerais.

B1.6.1. Localiza nun mapa físico mundial os 
elementos e as referencias físicas principais: 
mares e océanos, continentes, illas e arquipélagos
máis importantes, ríos e cadeas montañosas 
principais.

B1.7. Ser capaz de describir as peculiaridades do 
medio físico europeo.

B1.7.1. Explica as características do relevo 
europeo.

B1.8. Situar no mapa de Europa as unidades e os 
elementos principais do relevo continental.

B1.8.1. Localiza no mapa as unidades e os 
elementos principais do relevo europeo.

B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción do B1.11.1. Realiza procuras en medios impresos e 



ser humano sobre o ambiente e as súas 
consecuencias.

dixitais referidas a problemas ambientais actuais,
e localiza páxinas e recursos da web 
directamente relacionados con eles.

UD4
B1.6. Ter unha visión global do medio físico 
europeo e mundial, e das súas características 
xerais.

B1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen 
os climas do mundo e reflictan os elementos 
máis importantes.

B1.9.Coñecer, comparar e describir os grandes 
conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo
xeográfico europeo.

B1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os distintos
tipos de clima de Europa. 
B1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas 
bioclimáticas do noso continente.

B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción do 
ser humano sobre o ambiente e as súas 
consecuencias.

B1.11.1. Realiza procuras en medios impresos e 
dixitais referidas a problemas ambientais actuais,
e localiza páxinas e recursos da web 
directamente relacionados con eles.

UD5
B1.4.Localizar espazos xeográficos e lugares nun
mapa ou imaxe de satélite, utilizando datos de 
coordenadas xeográficas.

B1.4.1. Localiza un punto xeográfico nun 
planisferio e distingue os hemisferios da Terra e 
as súas principais características.

B1.6. Ter unha visión global do medio físico 
europeo e mundial, e das súas características 
xerais.

B1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen 
os climas do mundo e reflictan os elementos 
máis importantes.

B1.9.Coñecer, comparar e describir os grandes 
conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo
xeográfico europeo.

B1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os distintos
tipos de clima de Europa. 
B1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas 
bioclimáticas do noso continente.

B1.10. Coñecer os principais espazos naturais do 
noso continente.

B1.10.1. Localiza nun mapa e en imaxes de 
satélite de Europa os principais espazos naturais.

B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción do 
ser humano sobre o ambiente e as súas 
consecuencias.

B1.11.1. Realiza procuras en medios impresos e 
dixitais referidas a problemas ambientais actuais,
e localiza páxinas e recursos da web 
directamente relacionados con eles.

UD6
B1.8. Situar no mapa de Europa as unidades e os 
elementos principais do relevo continental.

B1.8.1. Localiza no mapa as unidades e 
elementos principais do relevo europeo.

B1.9.Coñecer, comparar e describir os grandes 
conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo
xeográfico europeo.

B1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os distintos
tipos de clima de Europa. 
B1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas 
bioclimáticas do noso continente.

B1.10. Coñecer os principais espazos naturais do 
noso continente.

B1.10.1. Localiza nun mapa e en imaxes de 
satélite de Europa os principais espazos naturais.

B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción do 
ser humano sobre o ambiente e as súas 
consecuencias.

B1.11.1. Realiza procuras en medios impresos e 
dixitais referidas a problemas ambientais actuais,
e localiza páxinas e recursos da web 
directamente relacionados con eles.

Introdución Historia
B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes 
históricas, e explicar diferenzas entre 
interpretacións de fontes diversas.

B3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes 
históricas. 
B3.2.2.Comprende que a historia non se pode 
escribir sen fontes, sexan estas restos materiais 
ou textuais.

B3.3. Explicar as características de cada tempo 
histórico e certos acontecementos que 
determinaron cambios fundamentais no rumbo da
historia, diferenciando períodos que facilitan o 

B3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos 
históricos e outros feitos salientables utilizando 
para iso as nocións básicas de sucesión, duración 
e simultaneidade.



seu estudo e a súa interpretación.
B3.8. Identificar e localizar no tempo e no 
espazo os procesos e os acontecementos 
históricos máis salientables da Prehistoria e da 
Idade Antiga, para adquirir unha perspectiva 
global da súa evolución.

B3.8.1. Realiza diversos tipos de eixes 
cronolóxicos e mapas históricos.

UD7
B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes 
históricas, e explicar diferenzas entre 
interpretacións de fontes diversas.

B3.2.2.Comprende que a historia non se pode 
escribir sen fontes, sexan estas restos materiais 
ou textuais.

B3.3. Explicar as características de cada tempo 
histórico e certos acontecementos que 
determinaron cambios fundamentais no rumbo da
historia, diferenciando períodos que facilitan o 
seu estudo e a súa interpretación.

B3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos 
históricos e outros feitos salientables utilizando 
para iso as nocións básicas de sucesión, duración 
e simultaneidade.

B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico 
con precisión, inseríndoo no contexto adecuado.

B3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico 
imprescindible para cada época.

B3.6. Entender o proceso de hominización. B3.6.1. Recoñece os cambios evolutivos ata 
chegar á especie humana.

B3.7. Datar a Prehistoria e a Idade Antiga, e 
distinguir a escala temporal de etapas como 
estas.

B3.7.1. Distingue etapas dentro da historia 
antiga.

B3.8. Identificar e localizar no tempo e no 
espazo os procesos e os acontecementos 
históricos máis salientables da Prehistoria e da 
Idade Antiga, para adquirir unha perspectiva 
global da súa evolución.

B3.8.1. Realiza diversos tipos de eixes 
cronolóxicos e mapas históricos.

B3.9. Coñecer as características da vida humana 
correspondentes aos dous períodos en que se 
divide a Prehistoria: Paleolítico e Neolítico.

B3.9.1. Explica a diferenza entre os dous 
períodos en que se divide a prehistoria e describe
as características básicas da vida en cada un.
B3.9.2. Analiza a transcendencia da revolución 
neolítica e o papel da muller nela.

B3.10. Identificar os primeiros ritos relixiosos. B3.10.1. Recoñece as funcións dos primeiros 
ritos relixiosos como os da “deusa nai”.

B3.12. Recoñecer a importancia da descuberta da
escritura.

B3.12.1. Diferenza entre as fontes prehistóricas 
(restos materiais e ágrafos) e as fontes históricas 
(textos).

UD8
B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes 
históricas, e explicar diferenzas entre 
interpretacións de fontes diversas.

B3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes 
históricas.

B3.3. Explicar as características de cada tempo 
histórico e certos acontecementos que 
determinaron cambios fundamentais no rumbo da
historia, diferenciando períodos que facilitan o 
seu estudo e a súa interpretación.

B3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos 
históricos e outros feitos salientables utilizando 
para iso as nocións básicas de sucesión, duración 
e simultaneidade.

B3.4. Entender que os acontecementos e os 
procesos ocorren ao longo do tempo e á vez no 
tempo (diacronía e sincronía).

B3.4.1. 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.

B3.5.1. 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.

B3.7.1. Distingue etapas dentro da historia 
antiga.

B3.11. Coñecer algunhas características da vida B3.11.1. Describe formas de organización socio-



humana neste período, así como o 
establecemento e a difusión de diferentes 
culturas urbanas, despois do neolítico.

económica e política, novas ata entón, como os 
diversos imperios de Mesopotamia e de Exipto.

B3.12. Recoñecer a importancia da descuberta da
escritura.

B3.12.1. Diferenza entre as fontes prehistóricas 
(restos materiais e ágrafos) e as fontes históricas 
(textos).

B3.13. Explicar as etapas en que se divide a 
historia de Exipto.

B3.13.1. Interpreta un mapa cronolóxico 
xeográfico da expansión exipcia.
B3.13.2. Describe as principais características 
das etapas históricas en que se divide Exipto.

B3.14. Identificar as principais características da 
relixión exipcia.

B3.14.1. Explica como materializaban os 
exipcios a súa crenza na vida do alén.
B3.14.2. Realiza un mapa conceptual cos 
principais deuses do panteón exipcio.

B3.15. Localizar e describir algúns exemplos 
arquitectónicos de Exipto e de Mesopotamia.

B3.15.1. Localiza nun mapa os principais 
exemplos da arquitectura exipcia e da 
mesopotámica.

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 1º A/B ESO XEOGRAFÍA E HISTORIA
Avaliación Procedementos Observación: A partir do enderezo electrónico 

xehisproval@gmail.com mantereime en contacto con todo o 
alumnado. A partir deste sistema, resolveranse as súas dúbidas e, 
de ser preciso, tamén puxen a súa disposición as vídeo chamadas a
partir de plataformas como Skype.
Tamén conto co meu canal de YouTube, onde colgo os vídeos de 
forma privada, para que só teñan acceso os alumnos e alumnas de 
cada unha das miñas materias. Isto permíteme contabilizar o 
número de visualizacións dos vídeos, o número de seguidores que 
teño e responder  aos comentarios que eles/elas poden deixar en 
cada vídeo.
Valoracións por escrito: As tarefas que o alumnado vai 
entregando serán valoradas e cualificadas como: Non Presentada, 
Insuficiente, Suficiente, Ben, Notable e Sobresaínte. Ademais 
diso, recollerase que tarefas están: incompletas, son incorrectas, 
non foron entregadas ou foron entregadas fóra de prazo.
O alumnado recibirá un correo electrónico mensual con estas 
cualificacións e poderá aclararse calquera dúbida que teña. 
Ademais, levarei un rexistro de todo este traballo por se xurdira 
algunha dúbida nas notas finais.
Recompilación de materiais: Todas as tarefas enviadas polos 
alumnos e alumnas estarán debidamente arquivadas por entregas 
no meu Google Drive, para poder revisalas en caso de precisalo.
Ademais, a titora de 1º A ESO, fareille saber cada mes que 
alumnado non me fixo ningunha entrega. No caso de 1º B ESO, 
como son a titora, se é preciso poreime en contacto coas familias.

Instrumentos Tarefas 3º trimestre: Cada mes disporanse dúas ou tres entregas 
de traballo. As indicacións, prazos e actividades que deberán facer
os alumnos e alumnas serán colgadas nun documento PDF, a 
primeira semana de cada mes, na Aula Virtual e enviadas por 
correo electrónico.
Vídeos: A partir da presentación elaborada para cada unidade 
didáctica, gravarei unha serie de vídeos coa explicación teórica do
tema para que os alumnos e alumnas podan entender mellor os 
contidos. Os enlaces a estes vídeos  de YouTube aparecerán no 
documento PDF (enviado por correo electrónico e a disposición 
na Aula Virtual) onde colgue as tarefas de cada mes.

mailto:xehisproval@gmail.com


Presentacións: Por cada unidade didáctica elaborarei unha 
presentación cun resumo do tema e imaxes e vídeos que fagan 
máis dinámica a aprendizaxe do alumnado. Esta presentación 
aparecerá como un documento en PDF na Aula Virtual e tamén 
será enviado ao alumnado por correo electrónico.
Solucionarios: Elaborarei todas as tarefas enviadas ao alumnado 
nun documento PDF que será colgado na Aula Virtual e enviado 
por correo electrónico unha vez rematado o período de entrega de 
ditas actividades. Este documento axudaralle a completar as 
actividades e solucionar os posibles erros que eu lle indique nas 
correccións.
Boletín tarefas recuperación 1º e 2º trimestre: O documento 
PDF estará dividido por trimestre, unidades didácticas e 
actividades a realizar -de cada unha das unidades didácticas-. Nese
documento daranse as indicacións necesarias para a elaboración e 
prazos de entrega.

Cualificaci
ón final

Procedemento para obter a cualificación final de curso dos que teñan aprobado 
con anterioridade ao estado de alarma o 1º e 2º trimestre: Esta cualificación 
obterase facendo a nota media das cualificacións do 1º e 2º trimestre, á que se lle 
sumará un máximo de 1 punto polo traballo feito durante o 3º trimestre.
Procedemento para obter a cualificación final de curso dos que recuperaron 
durante o estado de alarma a materia: Se durante o 3º trimestre entregan o boletín 
de actividades cumprindo as indicacións e periodizacións postas pola docente, 
poderán recuperar a materia, sacando con estas actividades unha nota máxima de 5. 
Se, ademais do boletín de actividades, entregan todas as tarefas enviadas para o 
traballo da 3º avaliación, poderán optar a ter unha cualificación final de 6.

Proba 
extraordin
aria de 
setembro

Se algún alumno ou alumna non recuperara o 1º e 2º trimestre a partir das actividades
propostas para a súa recuperación durante o 3º trimestre, contará cun informe 
individualizado. Neste informe explicaránselle todos os contidos que debe repasar 
(ordenado por trimestres e unidades didácticas) durante o verán para poder superar a 
materia en setembro.
Se chegado o mes de setembro, non puidéramos facer un exame presencial, todas as 
tarefas propostas serán o que teñamos en conta para a súa avaliación. No caso de que 
sexa posible facer un exame presencial, as preguntas que se fagan serán todas elas 
sobre o presente traballo. Ademais, a presentación do boletín de tarefas contaría nun 
40% da nota final, e o outro 60%  sería a nota do exame.

Alumnado 
de materia 
pendente

Criterios de avaliación: Presentación dun traballo no que se 
traballan os contidos básicos do 
curso de 1º da ESO.

Criterios de cualificación: Presentar no traballo ter adquirido a 
maior parte das Competencias 
Clave, así como dos Obxectivos de 
Etapa xunto cun desenvolvemento 
satisfactorio dos contidos.

Procedementos e instrumentos de avaliación: Entrega dun informe que recolle 
unha batería de exercicios 
organizados por trimestres e 
unidades didácticas, que deberán 
estar entregados antes do día 29 de 
maio ás 23:00 horas.

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 1º A/B ESO (recuperación,
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades Tarefas 3º trimestre: Durante este trimestre traballaranse as unidades didácticas 9,
10 e 11. No caso da materia de Xeografía e Historia de 1º ESO o curso divídese 



nunha primeira parte sobre Xeografía e unha segunda parte sobre Historia; debido 
a isto, para que os alumnos e alumnas teñan os contidos básicos de cara ao 
vindeiro curso tratarase de ver todo o temario.
No vindeiro curso, a partir dunha avaliación inicial do alumnado, coñecerase se 
debemos repasar este trimestre antes de comezar coa materia nova, ou se os 
contidos e estándares básicos están adquiridos.
A nova metodoloxía basearase nunhas actividades de introdución e de vinculación 
con coñecementos previos, recomendando ao alumnado que faga unha lectura e 
resumo do tema a partir da presentación e os vídeos que elabore para a 
comprensión da nova unidade didáctica. A continuación, traballarase con 
actividades de desenvolvemento (PDF de tarefas), nas que a adquisición dun 
vocabulario e as características de cada período histórico serán os principais 
elementos traballados, fomentando a comprensión lectora, a expresión escrita, a 
capacidade de aprender a aprender e o uso das TIC. Na última entrega, destacarán 
as actividades de síntese e consolidación, repasando os elementos fundamentais de 
cada unidade didáctica e resolvendo todas as dúbidas que presente o alumnado.
Alumnado ACI: O alumnado que durante o 1º ou 2º trimestre precisara a 
elaboración dunha adaptación curricular e esta fóra aprobada pola inspección con 
anterioridade ao estado de alarma, durante o 3º trimestre seguirá traballando a 
partir do material creado para eles e elas.
Alumnado Reforzo: As tarefas a desenvolver por este alumnado serían as mesmas
que as do grupo clase, aínda que a periodización flexibilizarase para eles/as, 
dándolle máis tempo na cosa de necesitalo. Tampouco se terá en conta a 
presentación das tarefas, dándolle indicacións de como mellorala –se fóra preciso-,
pero sen que isto supoña unha baixada da cualificación.
Recuperación 1º e 2º trimestre: Desenvolverase un boletín de actividades sacadas
do libro de texto de referencia, divididas en trimestres e unidades didácticas. O 
alumnado terá a súa disposición un PDF con todas as indicacións, tarefas e datas 
de entrega para ditas actividades. No caso de que algún alumno ao alumna con 
adaptación curricular teña que recuperar algún trimestre, o boletín de actividades 
faráselle chegar de forma individualizada, xa que non será o mesmo que o 
elaborado para o resto do alumnado.

Metodoloxía 
(alumnado 
con 
conectividad
e e sen 
conectividad
e)

Alumnado con conectividade: A maior parte dos alumnos e alumnas de 1º ESO 
fóronse unindo a esta nova forma de traballo telemático. Con eles/as contacto a 
partir do enderezo electrónico de referencia xehisproval@gmail.com e tamén 
poden utilizar a Aula Virtual do instituto para descargar todo o material.
Alumnado ACI con conectividade: Este material específico será enviado ao 
alumnado a partir de correo electrónico e de forma individualizada.
Alumnado sen conectividade: Como son titora de 1º B ESO, co alumnado sen 
conectividade deste curso intento contactar con chamadas telefónicas e envío das 
tarefas por WhatsApp. No que respecta a 1º A ESO, cando envío o mail coas 
tarefas e materiais para o traballo de cada mes, reenvío este mail e os documentos 
á titora do curso, para que poda facerlle chegar o material aos alumnos e alumnas 
sen conectividade.

Materiais e 
recursos

O libro de texto será fundamental, xa que a maior parte das tarefas serán sacadas 
del.
As alumnas e alumnos tamén contarán con material da miña creación, como son as
presentacións para cada unidade didáctica, os solucionarios das tarefas ou os 
vídeos que colgue no meu canal de YouTube.
Como indico na táboa de “Información e publicidade” todo isto faráselle chegar 
vía mail e estará colgado na Aula Virtual do IES Escolas Proval.

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 1º A/B ESO
Información
ao 
alumnado e 
ás familias

Información das tarefas e recuperacións: A inicios de cada mes, envío ao 
enderezo electrónico achegado polas familias unha copia en PDF dos materias 
necesarios para traballar ese mes (un documento coas tarefas e enlaces dos vídeos 
da miña realización colgados en YouTube, indicando as datas das entregas, e un 
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documento coa presentación da unidade didáctica, na que teñen un resumo do tema
e vídeos que os/as poden axudar a repasar a materia de forma máis dinámica). 
Aqueles alumnos e alumnas que teñan que recuperar o 1º ou 2º -ou ambos- 
trimestre recibirán un correo cun PDF onde se indicarán as tarefas a realizar e as 
datas de entrega.
Cualificación das tarefas: Unha vez entregadas as tarefas de cada mes, procedo a 
súa corrección e envío -a través do enderezo electrónico- un correo a cada alumno 
ou alumna coas súas correccións. De ser preciso corrixilas ou melloralas, ademais 
das miñas correccións, dispoñen dun documento en PDF coas solucións que lles 
fago chegar por enderezo electrónico coas actividades do seguinte mes.
Contacto para dúbidas: púxenme a disposición de todo o alumnado a partir do 
meu enderezo electrónico, Skype, vídeo chamada… De momento, o empregado 
polos alumnos e alumnas para contactar é o enderezo electrónico 
xehisproval@gmail.com.   

Publicidade Na Aula Virtual do IES Escolas Proval publícanse os seguintes documentos en 
PDF dende a declaración do estado de alarma:
Presentación da unidade didáctica: Esta presentación e un resumo do tema con 
imaxes e enlaces a vídeos que poden axudar aos alumnos e alumnas a repasar e 
entender o contido da unidade didáctica dunha forma máis dinámica.
Tarefas do mes: A principios de mes cólgase un documento en PDF coa 
periodización e entregas que deberá facer o alumnado ao longo dese mes. Nese 
documento tamén aparecen os enlaces aos vídeos que gravei para traballar a 
unidade didáctica que toque traballar.
Solucionario do mes: Unha vez rematado o período de entregas de cada mes, 
cólgase un documento PDF coa solución das tarefas que o alumnado debeu realizar
ao longo de todo o mes.
Actividades de recuperación: Colgarase un documento en PDF coas indicacións, 
datas de entrega e tarefas a realizar para a recuperación do 1º e 2º trimestre.
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MODIFICACIÓN PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

2º DA ESO. CURSO 2019-2020.

DEPARTAMENTO XEOGRAFÍA E HISTORIA.

IES ESCOLAS PROVAL.



1. Estándares de aprendizaxe e Competencias Imprescindibles

Criterios de Avaliación Estándar de Aprendizaxe

B3.1. Recoñecer que o pasado determina ou inflúe
no presente e nos posibles futuros e espazos.

B3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais 
ou ideolóxicos que son herdanza do pasado.

B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes 
históricas, e explicar diferenzas entre 
interpretacións de fontes diversas.

B3.2.2. Comprende que a Historia non se pode 
escribir sen fontes, xa sexan estas restos materiais 
ou textuais.

B3.3. Explicar as características de cada tempo 
histórico e certos acontecementos que 
determinaron cambios fundamentais no rumbo da 
historia, diferenciando períodos que facilitan o seu
estudo e a súa interpretación.

B3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos 
históricos e outros feitos salientables, utilizando 
para iso as nocións básicas de sucesión, duración e
simultaneidade.B3.3.2. Realiza diversos tipos de 
eixes cronolóxicos e mapas históricos.

B3.4. Entender que os acontecementos e os 
procesos ocorren ao longo do tempo e á vez no 
tempo (diacronía e sincronía).

B3.4.1. 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.

B3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico 
imprescindible para cada época.

B3.6. Caracterizar a alta Idade Media en Europa e 
recoñecer a dificultade da falta de fontes históricas
neste período.

B3.6.1. Utiliza as fontes históricas e entende os 
límites do que se pode escribir sobre o pasado.

B3.7. Describir a nova situación económica, social
e política dos reinos xermánicos.

B3.7.1. Compara as formas de vida (en diversos 
aspectos) do Imperio Romano coas dos reinos 
xermánicos.

B3.8. Explicar a organización feudal e as súas 
consecuencias.

B3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as 
relacións entre señores e campesiños.

B3.9. Analizar a evolución dos reinos cristiáns e 
musulmáns, nos seus aspectos socioeconómicos, 
políticos e culturais.

B3.9.1. Comprende as orixes do Islam e o seu 
alcance posterior. B3.9.2. Explica a importancia 
de Al-Andalus na Idade Media.

B3.10. Entender o proceso das conquistas e a 
repoboación dos reinos cristiáns na Península 
Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus.

B3.10.1. Interpreta mapas que describen os 
procesos de conquista e repoboación cristiás na 
Península Ibérica. B3.10.2. Explica a importancia 
do Camiño de Santiago.

B3.11. Entender o concepto de crise e as súas 
consecuencias económicas e sociais.

B3.11.1. Comprende o impacto dunha crise 
demográfica e económica nas sociedades 
medievais europeas.

B3.12. Comprender as características e as 
funcións da arte na Idade Media.

B3.12.1. Describe características da arte románica,
gótica e islámica.



2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 2º A/B ESO XEOGRAFÍA E HISTORIA
Avaliación Procedementos Observación: A partir do enderezo electrónico 

xehisproval@gmail.com mantemos o contacto con todo o 
alumnado. A partir deste sistema, resolveranse as súas dúbidas e, 
de ser preciso, tamén puxemos a súa disposición as vídeo 
chamadas a partir de plataformas como Skype.
Tamén contamos co canal de YouTube de Tania, onde colga os 
vídeos de forma privada, para que só teñan acceso os nosos 
alumnos e alumnas. Isto permite contabilizar o número de 
visualizacións dos vídeos, o número de seguidores que teño e 
responder  aos comentarios que eles/elas poden deixar en cada 
vídeo.
Valoracións por escrito: As tarefas que o alumnado vai 
entregando serán valoradas e cualificadas como: Non Presentada, 
Insuficiente, Suficiente, Ben, Notable e Sobresaínte. Ademais 
diso, recollerase que tarefas están: incompletas, son incorrectas, 
non foron entregadas ou foron entregadas fóra de prazo.
O alumnado recibirá un correo electrónico mensual ou ben coa 
corrección das tarefas, que recolla as cualificacións e poderá 
aclararse calquera dúbida que teña. Ademais, levaremos un 
rexistro de todo este traballo por se xurdira algunha dúbida nas 
notas finais.
Recompilación de materiais: Todas as tarefas enviadas polos 
alumnos e alumnas estarán debidamente arquivadas por entregas 
no Google Drive, para poder revisalas en caso de precisalo e 
contactando coas titoras-es destes cursos para darlles a coñecer o 
alumnado non fixo ningunha entrega.

Instrumentos Tarefas 3º trimestre: Cada mes disporanse dúas ou tres entregas 
de traballo. As indicacións, prazos e actividades que deberán facer
os alumnos e alumnas serán colgadas nun documento PDF, a 
primeira semana de cada mes, na Aula Virtual e enviadas 
puntualmente e as veces que precisen por correo electrónico.
Vídeos: A partir da presentación elaborada para cada unidade 
didáctica, Tania elaborou unha serie de vídeos coa explicación 
teórica do tema para que os alumnos e alumnas podan entender 
mellor os contidos. Os enlaces a estes vídeos  de YouTube 
aparecerán no documento PDF (enviado por correo electrónico e a
disposición na Aula Virtual) xunto coas tarefas de cada mes.
Presentacións: Por cada unidade didáctica elaborarei unha 
presentación cun resumo do tema e imaxes e vídeos que fagan 
máis dinámica a aprendizaxe do alumnado. Esta presentación 
aparecerá como un documento en PDF na Aula Virtual e tamén 
será enviado ao alumnado por correo electrónico.
Solucionarios: Elaboraranse todas as tarefas enviadas ao 
alumnado nun documento PDF que será colgado na Aula Virtual e
enviado por correo electrónico unha vez rematado o período de 
entrega de ditas actividades. Este documento axudaralle a 
completar as actividades e solucionar os posibles erros que eu lle 
indique nas correccións. Tamén poderemos corrixir atendendo de 
xeito individual ao alumnado.
Boletín tarefas recuperación 1º e 2º trimestre: O documento 
PDF estará dividido por trimestre, unidades didácticas e 

mailto:xehisproval@gmail.com


actividades a realizar -de cada unha das unidades didácticas-. Nese
documento daranse as indicacións necesarias para a elaboración e 
prazos de entrega.

Cualificaci
ón final

Procedemento para obter a cualificación final de curso dos que teñan aprobado 
con anterioridade ao estado de alarma o 1º e 2º trimestre: Esta cualificación 
obterase facendo a nota media das cualificacións do 1º e 2º trimestre, á que se lle 
sumará un máximo de 1 punto polo traballo feito durante o 3º trimestre.
Procedemento para obter a cualificación final de curso dos que recuperaron 
durante o estado de alarma a materia: Se durante o 3º trimestre entregan o boletín 
de actividades cumprindo as indicacións e periodizacións postas pola docente, 
poderán recuperar a materia, sacando con estas actividades unha nota máxima de 5. 
Se, ademais do boletín de actividades, entregan todas as tarefas enviadas para o 
traballo da 3º avaliación, poderán optar a ter unha cualificación final de 6.

Proba 
extraordin
aria de 
setembro

Se algún alumno ou alumna non recuperara o 1º e 2º trimestre a partir das actividades
propostas para a súa recuperación durante o 3º trimestre, contará cun informe 
individualizado. Neste informe explicaránselle todos os contidos que debe repasar 
(ordenado por trimestres e unidades didácticas) durante o verán para poder superar a 
materia en setembro.
Se chegado o mes de setembro, non puidéramos facer un exame presencial, todas as 
tarefas propostas serán o que teñamos en conta para a súa avaliación. No caso de que 
sexa posible facer un exame presencial, as preguntas que se fagan serán todas elas 
sobre o presente traballo. Ademais, a presentación do boletín de tarefas contaría nun 
40% da nota final, e o outro 60%  sería a nota do exame.

Alumnado 
de materia 
pendente

Criterios de avaliación: Presentación dun traballo no que se 
traballan os contidos básicos do 
curso de 2º da ESO.

Criterios de cualificación: Presentar no traballo ter adquirido a 
maior parte das Competencias 
Clave, así como dos Obxectivos de 
Etapa xunto cun desenvolvemento 
satisfactorio dos contidos.

Procedementos e instrumentos de avaliación: Entrega dun informe que recolle 
unha batería de exercicios 
organizados por trimestres e 
unidades didácticas, que deberán 
estar entregados antes do día 29 de 
maio ás 23:00 horas.

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 2º A/B ESO (recuperación,
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades Tarefas 3º trimestre: Durante este trimestre traballaranse as unidades didácticas 8,
9, 10 e 11, todos eles pertencentes á materia de Xeografía polo que o noso 
obxectivo é que o alumnado traballe e coñeza o básico dos contidos da 
Demografía, Urbanismo e organización política de Galicia, España e Unión 
Europea que serán traballados con maior profundidade no vindeiro curso, xa que 
en 3º vólvense tratar este temas.
Ante a nova situación o alumnado desenvolverá tamén unha nova metodoloxía que
se baseará nunhas actividades de introdución traballando co material aportado polo
libro ou ben recomendando ao alumnado que faga unha lectura e resumo dos 
aspectos máis destacados do tema, xunto coa presentación de vídeos elaborados 
pola profesora Tania para a comprensión profunda da nova unidade didáctica. A 
continuación, traballarase con actividades de desenvolvemento (PDF de tarefas), 



nas que a adquisición dun vocabulario específico e as características propias de 
cada situación xeográfica analizada serán os principais elementos traballados, 
fomentando a comprensión lectora, a expresión escrita, a capacidade de aprender a 
aprender e o uso das TIC. Na última entrega, destacarán as actividades de síntese e 
consolidación, repasando os elementos fundamentais de cada unidade didáctica e 
resolvendo todas as dúbidas que presente o alumnado.
Alumnado ACI: O alumnado que durante o 1º ou 2º trimestre precisara a 
elaboración dunha adaptación curricular e esta fóra aprobada pola inspección con 
anterioridade ao estado de alarma, durante o 3º trimestre seguirá traballando a 
partir do material creado para eles e elas.
Alumnado Reforzo: As tarefas a desenvolver por este alumnado serían as mesmas
que as do grupo clase, aínda que a periodización flexibilizarase para eles/as, 
dándolle máis tempo no caso de necesitalo. Tampouco se terá en conta a 
presentación das tarefas, dándolle indicacións de como mellorala –se fóra preciso-,
pero sen que isto supoña unha baixada da cualificación.
Recuperación 1º e 2º trimestre: Desenvolverase un boletín de actividades sacadas
do libro de texto de referencia, divididas en trimestres e unidades didácticas. O 
alumnado terá a súa disposición un PDF con todas as indicacións, tarefas e datas 
de entrega para ditas actividades. No caso de que algún alumno ao alumna con 
adaptación curricular teña que recuperar algún trimestre, o boletín de actividades 
faráselle chegar de forma individualizada, xa que non será o mesmo que o 
elaborado para o resto do alumnado.

Metodoloxía 
(alumnado 
con 
conectividad
e e sen 
conectividad
e)

Alumnado con conectividade: A maior parte dos alumnos e alumnas de 2º ESO 
fóronse unindo a esta nova forma de traballo telemático. Con eles/as o contacto é a
partir do enderezo electrónico de referencia xehisproval@gmail.com e tamén 
poden utilizar a Aula Virtual do instituto para descargar todo o material.
Alumnado ACI con conectividade: Este material específico será enviado ao 
alumnado a partir de correo electrónico e de forma individualizada.
Alumnado sen conectividade: Estamos usando as chamadas telefónicas e envío 
das tarefas por WhatsApp, avisando aos titores-as correspondentes.

Materiais e 
recursos

O libro de texto será fundamental, xa que a maior parte das tarefas serán sacadas 
del.
As alumnas e alumnos tamén contarán con material elaborado por Tania, como son
as presentacións para cada unidade didáctica, os solucionarios das tarefas ou os 
vídeos que colgue no seu canal de YouTube.

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 2º A/B ESO
Información
ao 
alumnado e 
ás familias

Información das tarefas e recuperacións: A inicios de cada mes, envío ao 
enderezo electrónico achegado polas familias unha copia en PDF dos materias 
necesarios para traballar ese mes (un documento coas tarefas e enlaces dos vídeos 
de YouTube, indicando as datas das entregas, e un documento coa presentación da 
unidade didáctica, na que teñen un resumo do tema e vídeos que os/as poden 
axudar a repasar a materia de forma máis dinámica). Aqueles alumnos e alumnas 
que teñan que recuperar o 1º ou 2º -ou ambos- trimestre recibirán un correo cun 
PDF onde se indicarán as tarefas a realizar e as datas de entrega.
Cualificación das tarefas: Unha vez entregadas as tarefas de cada mes, procedo a 
súa corrección e envío -a través do enderezo electrónico- un correo a cada alumno 
ou alumna coas súas correccións. De ser preciso corrixilas ou melloralas, ademais 
das miñas correccións, dispoñen dun documento en PDF coas solucións que lles 
fago chegar por enderezo electrónico coas actividades do seguinte mes.
Contacto para dúbidas: púxenme a disposición de todo o alumnado a partir do 
meu enderezo electrónico, Skype, vídeo chamada… De momento, o empregado 
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polos alumnos e alumnas para contactar é o enderezo electrónico 
xehisproval@gmail.com.   

Publicidade Na Aula Virtual do IES Escolas Proval publícanse os seguintes documentos en 
PDF dende a declaración do estado de alarma:
Presentación da unidade didáctica: Esta presentación e un resumo do tema con 
imaxes e enlaces a vídeos que poden axudar aos alumnos e alumnas a repasar e 
entender o contido da unidade didáctica dunha forma máis dinámica.
Tarefas do mes: A principios de mes cólgase un documento en PDF coa 
periodización e entregas que deberá facer o alumnado ao longo dese mes. Nese 
documento tamén aparecen os enlaces aos vídeos que gravei para traballar a 
unidade didáctica que toque traballar.
Solucionario do mes: Unha vez rematado o período de entregas de cada mes, 
cólgase un documento PDF coa solución das tarefas que o alumnado debeu realizar
ao longo de todo o mes.
Actividades de recuperación: Colgarase un documento en PDF coas indicacións, 
datas de entrega e tarefas a realizar para a recuperación do 1º e 2º trimestre.
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MODIFICACIÓN PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

3º DA ESO. CURSO 2019-2020.

DEPARTAMENTO XEOGRAFÍA E HISTORIA.

IES ESCOLAS PROVAL.



1. Estándares de aprendizaxe e Competencias Imprescindibles

Criterios de Avaliación Estándar de Aprendizaxe

B1.1. Localización. Latitude e lonxitude. B1.1. Localizar e interpretar espazos xeográficos e
lugares nun mapa ou imaxe satélite.

B2.1. Organización política e territorial de 
España.

B2.1. Coñecer a organización administrativa e 
territorial de España.

B2.2. Sectores de actividade económica. B2.2. Analizar os datos do peso do sector terciario
dun país fronte aos do sector primario e 
secundario, e extraer conclusións.

B2.3. Sectores económicos en Europa, en España 
e en Galicia.

B2.3. Recoñecer as actividades económicas que se
realizan en Europa nos tres sectores, identificando
distintas políticas económicas.

B2.4. Sistemas económicos do mundo. B2.4. Coñecer as características de diversos tipos 
de sistemas económicos.

B2.5. Aproveitamento e futuro dos recursos 
naturais. Desenvolvemento sustentable.

B2.5. Entender a idea de desenvolvemento 
sustentable e as súas implicacións.

B2.6. Recursos naturais e actividades agrarias. B2.6. Localizar os recursos agrarios e naturais no 
mapa mundial.

B2.7. Pesca: tipos e problemática. B2.7. Explica e localiza os tipos de pesca e os 
seus problemas.

B2.8. Sector industrial. Rexións industrializadas 
do mundo.

B2.8. Explicar a distribución desigual das rexións 
industrializadas no mundo.

B2.9. Actividades terciarias: transporte. B2.9. Analizar o impacto dos medios de transporte
no seu contorno.

B2.10. Actividades terciarias: comercio. B2.10. Entender os fluxos e os bloques 
comerciais.

B2.11. Turismo. B2.11. Analizar o desenvolvemento do turismo e a
súa importancia económica.

B2.12. Causas do desenvolvemento desigual no 
mundo. Débeda externa.

B2.12. 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.

B2.13. Tensións mundiais e subdesenvolvemento. 
Solucións ao problema.

B2.13. Relacionar áreas de conflito bélico no 
mundo con factores económicos.

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 3º A/B ESO XEOGRAFÍA E HISTORIA
Avaliación Procedementos Observación: A partir do enderezo electrónico 

xehisproval@gmail.com mantereime en contacto con todo o 
alumnado. A partir deste sistema, resolveranse as súas dúbidas e, 
de ser preciso, tamén puxen a súa disposición as vídeo chamadas a
partir de plataformas como Skype.
Tamén conto co meu canal de YouTube, onde colgo os vídeos de 
forma privada, para que só teñan acceso os alumnos e alumnas de 
cada unha das miñas materias. Isto permíteme contabilizar o 
número de visualizacións dos vídeos, o número de seguidores que 
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teño e responder  aos comentarios que eles/elas poden deixar en 
cada vídeo.
Valoracións por escrito: As tarefas que o alumnado vai 
entregando serán valoradas e cualificadas como: Non Presentada, 
Insuficiente, Suficiente, Ben, Notable e Sobresaínte. Ademais 
diso, recollerase que tarefas están: incompletas, son incorrectas, 
non foron entregadas ou foron entregadas fóra de prazo.
O alumnado recibirá un correo electrónico mensual con estas 
cualificacións e poderá aclararse calquera dúbida que teña. 
Ademais, levarei un rexistro de todo este traballo por se xurdira 
algunha dúbida nas notas finais.
Recompilación de materiais: Todas as tarefas enviadas polos 
alumnos e alumnas estarán debidamente arquivadas por entregas 
no meu Google Drive, para poder revisalas en caso de precisalo.
Ademais, aos titores de 3º A/B ESO, fareille saber cada mes que 
alumnado non me fixo ningunha entrega.

Instrumentos Tarefas 3º trimestre: Cada mes disporanse dúas ou tres entregas 
de traballo. As indicacións, prazos e actividades que deberán facer
os alumnos e alumnas serán colgadas nun documento PDF, a 
primeira semana de cada mes, na Aula Virtual e enviadas por 
correo electrónico.
Vídeos: A partir da presentación elaborada para cada unidade 
didáctica, gravarei unha serie de vídeos coa explicación teórica do
tema para que os alumnos e alumnas podan entender mellor os 
contidos. Os enlaces a estes vídeos  de YouTube aparecerán no 
documento PDF (enviado por correo electrónico e a disposición 
na Aula Virtual) onde colgue as tarefas de cada mes.
Presentacións: Por cada unidade didáctica elaborarei unha 
presentación cun resumo do tema e imaxes e vídeos que fagan 
máis dinámica a aprendizaxe do alumnado. Esta presentación 
aparecerá como un documento en PDF na Aula Virtual e tamén 
será enviado ao alumnado por correo electrónico.
Solucionarios: Elaborarei todas as tarefas enviadas ao alumnado 
nun documento PDF que será colgado na Aula Virtual e enviado 
por correo electrónico unha vez rematado o período de entrega de 
ditas actividades. Este documento axudaralle a completar as 
actividades e solucionar os posibles erros que eu lle indique nas 
correccións.
Boletín tarefas recuperación 1º e 2º trimestre: O documento 
PDF estará dividido por trimestre, unidades didácticas e 
actividades a realizar -de cada unha das unidades didácticas-. Nese
documento daranse as indicacións necesarias para a elaboración e 
prazos de entrega.

Cualificaci
ón final

Procedemento para obter a cualificación final de curso dos que teñan aprobado 
con anterioridade ao estado de alarma o 1º e 2º trimestre: Esta cualificación 
obterase facendo a nota media das cualificacións do 1º e 2º trimestre, á que se lle 
sumará un máximo de 1 punto polo traballo feito durante o 3º trimestre.
Procedemento para obter a cualificación final de curso dos que recuperaron 
durante o estado de alarma a materia: Se durante o 3º trimestre entregan o boletín 
de actividades cumprindo as indicacións e periodizacións postas pola docente, 
poderán recuperar a materia, sacando con estas actividades unha nota máxima de 5. 
Se, ademais do boletín de actividades, entregan todas as tarefas enviadas para o 



traballo da 3º avaliación, poderán optar a ter unha cualificación final de 6.
Proba 
extraordin
aria de 
setembro

Se algún alumno ou alumna non recuperara o 1º e 2º trimestre a partir das actividades
propostas para a súa recuperación durante o 3º trimestre, contará cun informe 
individualizado. Neste informe explicaránselle todos os contidos que debe repasar 
(ordenado por trimestres e unidades didácticas) durante o verán para poder superar a 
materia en setembro.
Se chegado o mes de setembro, non puidéramos facer un exame presencial, todas as 
tarefas propostas serán o que teñamos en conta para a súa avaliación. No caso de que 
sexa posible facer un exame presencial, as preguntas que se fagan serán todas elas 
sobre o presente traballo. Ademais, a presentación do boletín de tarefas contaría nun 
40% da nota final, e o outro 60%  sería a nota do exame.

Alumnado 
de materia 
pendente

Criterios de avaliación: Presentación dun traballo no que se 
traballan os contidos básicos do 
curso de 3º da ESO.

Criterios de cualificación: Presentar no traballo ter adquirido a 
maior parte das Competencias 
Clave, así como dos Obxectivos de 
Etapa xunto cun desenvolvemento 
satisfactorio dos contidos.

Procedementos e instrumentos de avaliación: Entrega dun informe que recolle 
unha batería de exercicios 
organizados por trimestres e 
unidades didácticas, que deberán 
estar entregados antes do día 29 de 
maio ás 23:00 horas.

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 3º A/B ESO (recuperación,
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades Tarefas 3º trimestre: Durante este trimestre traballaranse as unidades didácticas 
10, 11 e 12. No caso da materia de Xeografía e Historia de 2º ESO o curso divídese
nunha primeira parte sobre Xeografía e unha segunda parte sobre Historia; debido 
a isto, para que os alumnos e alumnas teñan os contidos básicos de cara ao 
vindeiro curso tratarase de ver todo o temario.
No vindeiro curso, a partir dunha avaliación inicial do alumnado, coñecerase se 
debemos repasar este trimestre antes de comezar coa materia nova, ou se os 
contidos e estándares básicos están adquiridos.
A nova metodoloxía basearase nunhas actividades de introdución e de vinculación 
con coñecementos previos, recomendando ao alumnado que faga unha lectura e 
resumo do tema a partir da presentación e os vídeos que elabore para a 
comprensión da nova unidade didáctica. A continuación, traballarase con 
actividades de desenvolvemento (PDF de tarefas), nas que a adquisición dun 
vocabulario e as características de cada período histórico serán os principais 
elementos traballados, fomentando a comprensión lectora, a expresión escrita, a 
capacidade de aprender a aprender e o uso das TIC. Na última entrega, destacarán 
as actividades de síntese e consolidación, repasando os elementos fundamentais de 
cada unidade didáctica e resolvendo todas as dúbidas que presente o alumnado.
Alumnado Reforzo: As tarefas a desenvolver por este alumnado serían as mesmas
que as do grupo clase, aínda que a periodización flexibilizarase para eles/as, 
dándolle máis tempo na cosa de necesitalo. Tampouco se terá en conta a 
presentación das tarefas, dándolle indicacións de como mellorala –se fóra preciso-,
pero sen que isto supoña unha baixada da cualificación.
Recuperación 1º e 2º trimestre: Desenvolverase un boletín de actividades sacadas



do libro de texto de referencia, divididas en trimestres e unidades didácticas. O 
alumnado terá a súa disposición un PDF con todas as indicacións, tarefas e datas 
de entrega para ditas actividades.

Metodoloxía 
(alumnado 
con 
conectividad
e e sen 
conectividad
e)

Alumnado con conectividade: A maior parte dos alumnos e alumnas de 3º ESO 
fóronse unindo a esta nova forma de traballo telemático. Con eles/as contacto a 
partir do enderezo electrónico de referencia xehisproval@gmail.com e tamén 
poden utilizar a Aula Virtual do instituto para descargar todo o material.
Alumnado sen conectividade: No que respecta a 3º ESO, cando envío o mail coas
tarefas e materiais para o traballo de cada mes, reenvío este mail e os documentos 
aos titores de 3º A e B ESO, para que podan facerlle chegar o material aos alumnos
e alumnas sen conectividade.

Materiais e 
recursos

O libro de texto será fundamental, xa que a maior parte das tarefas serán sacadas 
del.
As alumnas e alumnos tamén contarán con material da miña creación, como son as
presentacións para cada unidade didáctica, os solucionarios das tarefas ou os 
vídeos que colgue no meu canal de YouTube ou en Google Drive.
Como indico na táboa de “Información e publicidade” todo isto faráselle chegar 
vía mail e estará colgado na Aula Virtual do IES Escolas Proval.

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 3º A/B ESO
Información
ao 
alumnado e 
ás familias

Información das tarefas e recuperacións: A inicios de cada mes, envío ao 
enderezo electrónico achegado polas familias unha copia en PDF dos materias 
necesarios para traballar ese mes (un documento coas tarefas e enlaces dos vídeos 
da miña realización colgados en YouTube ou Google Drive, indicando as datas das 
entregas, e un documento coa presentación da unidade didáctica, na que teñen un 
resumo do tema e vídeos que os/as poden axudar a repasar a materia de forma máis
dinámica). Aqueles alumnos e alumnas que teñan que recuperar o 1º ou 2º -ou 
ambos- trimestre recibirán un correo cun PDF onde se indicarán as tarefas a 
realizar e as datas de entrega.
Cualificación das tarefas: Unha vez entregadas as tarefas de cada mes, procedo a 
súa corrección e envío a través do enderezo electrónico un correo a cada alumno ou
alumna coas súas correccións. De ser preciso corrixilas ou melloralas, ademais das 
miñas correccións, dispoñen dun documento en PDF coas solucións que lles fago 
chegar por enderezo electrónico coas actividades do seguinte mes.
Contacto para dúbidas: púxenme a disposición de todo o alumnado a partir do 
meu enderezo electrónico, Skype, vídeo chamada… De momento, o empregado 
polos alumnos e alumnas para contactar é o enderezo electrónico 
xehisproval@gmail.com.   

Publicidade Na Aula Virtual do IES Escolas Proval publícanse os seguintes documentos en 
PDF dende a declaración do estado de alarma:
Presentación da unidade didáctica: Esta presentación e un resumo do tema con 
imaxes e enlaces a vídeos que poden axudar aos alumnos e alumnas a repasar e 
entender o contido da unidade didáctica dunha forma máis dinámica.
Tarefas do mes: A principios de mes cólgase un documento en PDF coa 
periodización e entregas que deberá facer o alumnado ao longo dese mes. Nese 
documento tamén aparecen os enlaces aos vídeos que gravei para traballar a 
unidade didáctica que toque traballar.
Solucionario do mes: Unha vez rematado o período de entregas de cada mes, 
cólgase un documento PDF coa solución das tarefas que o alumnado debeu realizar
ao longo de todo o mes.
Actividades de recuperación: Colgarase un documento en PDF coas indicacións, 
datas de entrega e tarefas a realizar para a recuperación do 1º e 2º trimestre.

mailto:xehisproval@gmail.com
mailto:xehisproval@gmail.com
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1. Estándares de Aprendizaxe e Competencias Imprescindibles.

Estándares
de
Aprendizaxe

Ao estar  avaliado hasta  o bloque 5:  A Época de Entreguerras 1919-1945, os
Contidos, Criterios de avaliación e Estándares de aprendizaxe mínimos para ter
superada a  materia  serán os  mesmos que  se inclúen na PD anual  hasta  este
bloque, incluído.

 O Bloque 10 tamén será tido en conta, xa que trata de contidos metodolóxicos e
foi e será traballado ao longo do curso.

Durante o 3º Trimestre somentes abarcaremos os contidos do bloque 6 e 7.

Competencias
As Competencias  Clave,  ao considerarse como aquelas que todas  as persoas
precisan  para  a  súa  realización  e  desenvolvemento  persoal,  así  como para  a
cidadanía  activa,  a  inclusión  social  e  o  emprego,  serán  avaliadas  na  súa
totalidade,  xa  que  seguen  a  ser  traballadas  de  forma  integral  no  período  de
Alarma, por ser este un curso de final de etapa e propedéutico.

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: As dúas primeiras avaliacións seguiron as pautas recollidas na
PD anual deste  curso,  cualificáronse mediante os instrumentos,  citados  máis
abaixo, con un peso do  80% para as probas escritas e un 20% para todo o
demais, de tal forma que o alumnado cun 5 supera a materia e os que non a
suspenden. As recuperacións por avaliacións non se fixeron, xa que se deixan
para unha proba final tal e como recolle a programación anual.
Recuperación  das  Avaliacións: Tras  o  decreto  do  Estado  de  Alarma  esta
situación cambia e seguindo as instrucións do 27 de abril as recuperacións das
avaliacións  faranse  seguindo  este  procedemento:  Elaboración  dun  traballo
escrito  para  cada  avaliación  a  recuperar,  1ª  –  2ª,  organizado  en  unidades
didácticas e en exercicios, que será entregado como data máxima o 29 de maio
ás  23:00  horas.  Todo  o  alumnado  que  non  presente  este  traballo  terá  que
presentarse á proba extraordinaria de setembro.

Instrumentos: Caderno e Axenda do profesor-a.
Caderno de clase do alumnado.

Probas obxectivas escritas: preguntas nas que deben xustificarse as respostas e /
ou resolución de exercicios e problemas (unha por tema).
Elaboración de traballos de investigación, individuais ou en grupo.

Cualificación

Final

Farase unha media coas notas das dúas primeiras avaliacións, aqueles que teñen
nota dun 5 ou superior terán a materia aprobada, podendo subir a media cos
traballos e actividades feitas a través do teletraballo na terceira avaliación, en un
punto como máximo.
Os  alumnos  coas  dúas  primeiras  avaliacións  suspensas,  poderán  aprobar  a
materia  cos  traballos  presentados  para  a  recuperación,  obtendo  unha  nota
máxima de 5. Aqueles que ademais desta recuperación teñan demostrado a súa
madurez e afianzamento dos coñecementos da materia durante o 3º trimestre,
poderán ver aumentada esta nota en 1 punto, como o resto do alumnado que así
o faga durante o 3º trimestre.
As actividades presentadas a través do teletraballo, nunca baixarán a nota media
pero si a mellorará como máximo 1 punto.



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

Actividades

Semanalmente,  ó  principio  de  cada  semana,  enviaráselles  a  través  do  correo
electrónico do departamento, os apuntes dos aspectos máis destacados do tema,
moi  resumido,  xunto  coas  actividades  de  reforzo  e  ampliación  que  deberán
desenvolver ó longo da semana.
Nas  actividades  inclúense  definicións  de  conceptos,  elaboración  de  liñas  de
tempo, visualización de vídeos con preguntas de comprensión adxuntas, así como
comentarios de texto guiados.
As actividades xunto cos temas traballados neste 3º trimestre teñen por finalidade
dar a coñecer os contidos mínimos necesarios para ter un coñecemento o máis
completo posible da Historia Contemporánea para o alumnado que vai cursar
Bacharelato e tamén para aqueles que xa non volverán ver nada desta materia ao
longo da súa vida.

As correccións son todas persoais, pedindo, sobre todo nas primeiras semanas,
melloras  na  presentación  de  material,  pautas  metodolóxicas  como  uso  de
cronoloxía, localización xeográfica e todas aquelas estratexias que redundan na
consecución das competencias.

Recuperación
O traballo de recuperación das avaliacións está relacionado cos contidos e temas 
abarcados no período escolar das dúas primeiras avaliacións.
Todo o traballo esixido nestas actividades xa foi traballado en clase. Con todo, 
todo o alumnado conta co correo do departamento e solicitude de 
videoconferencia para aclarar as súas dúbidas.

Proba
extraordinaria

de setembro

Na avaliación extraordinaria avaliarase mediante unha proba escrita cun esquema
similar ás realizadas durante o curso, pero con opcións para elixir; nela entrará
todo  o  temario  do  curso,  algo  reducido,  xa  que  só  se  avaliarán  os  contidos
mínimos para superar  a  materia,  que  se lles  facilitará  ao alumnado,  antes  de
rematar o curso.

Alumnado
de materia
pendente

Ao ser un curso final non existe.

Materiais e
recursos

Libro Santillana de 4º da ESO.
Links de youtube sobre vídeos e películas relacionadas cos temas desenvolvidos.
Links de RTVE: https://www.rtve.es/alacarta/videos/
Páxina Ministerio Educación proxecto Kairos: 
http://recursostic.educacion.es/kairos/web/

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A comunicación co alumnado é a través do correo electrónico do 
Departamento, unha conta de Gmail a través da que se comunica de 
maneira continua cos alumnos, para enviarlle tarefas e para a resolución
de dúbidas que poidan aparecer en calquera momento.
Asi mesmo, tamén se utiliza o teléfono no caso de alumnos non 
contactados ou que vexo que se despistan na entrega de tarefas ou ben 
que deixan de comunicarse.
Emprego de correo das titoras-es, para comunicar periodicamente a 
marcha do alumnado nesta materia.

https://www.rtve.es/alacarta/videos/


Publicidade Páxina web e correo do departamento e correo electrónico.

5. Aspectos Relevantes a ter en conta o próximo curso

Metodoloxía,
Contidos para ter

presentes no
próximo curso.

No tocante á metodoloxía ter recollido na programación anual a forma 
de traballo telemática, así como ter asegurado, dende comezos de curso 
o coñecemento dos correos electrónicos do alumnado.
Incluír na programación unha reestruturación de contidos mínimos, 
reducindo os estándares de aprendizaxe de cada bloque, porque senón 
será imposible cumprir co programado.
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1. Estándares de aprendizaxe e Competencias Imprescindibles



Criterios de Avaliación Estándar de Aprendizaxe

BLOQUE 1

B1.1. Definir e esquematizar os
trazos do Antigo Réxime, describindo os seus 
aspectos demográficos, económicos, políticos, 
sociais e culturais, utilizando diferentes tipos de 
diagramas.

HMCB1.1.2.  Obtén  e  selecciona  información
escrita  e  gráfica  relevante,  utilizando  fontes
primarias ou secundarias, relativa ao Antigo
Réxime.

HMCB1.1.3. Clasifica os trazos do Antigo 
Réxime en aspectos demográficos, económicos, 
políticos, sociais e culturais.

HMCB1.1.4. Elabora mapas conceptuais que 
explican os trazos característicos do Antigo 
Réxime.

B1.2. Distinguir as transformacións no Antigo 
Réxime enumerar as que afectan a economía, a 
poboación e a sociedade.

HMCB1.2.1. Explica as transformacións do 
Antigo Réxime que afectan a economía, a 
poboación e a sociedade.

HMCB1.2.2. Analiza a evolución dos trazos do 
Antigo Réxime do século XVIII.

B1.3. Explicar o parlamentarismo inglés do século
XVII resumindo as características esenciais do 
sistema e valorando o papel das revolucións para 
alcanzar as transformacións necesarias para 
logralo.

HMCB1.3.1. Describe as características do 
parlamentarismo inglés a partir de fontes 
históricas.

HMCB1.3.2. Distingue as revolucións inglesas do 
século XVII como formas que promoven o 
cambio político do Antigo Réxime.

B1.4. Relacionar as ideas da Ilustración co 
Liberalismo de comezo do século XIX, 
establecendo elementos de coincidencia entre 
ambas as ideoloxías.

HMCB1.4.1. Enumera e describe as ideas da 
Ilustración e as do Liberalismo de comezos do 
século

HMCB1.4.2. Establece as semellanzas e 
asdiferenzas entre as ideas da Ilustración e o 
Liberalismo de comezos do século XIX.

B1.5. Describir as relacións internacionais do 
Antigo Réxime demostrando a idea de equilibrio 
europeo.

HMCB1.5.1. Sitúa en mapas de Europa os países 
ou reinos en función dos conflitos en que 
interveñen.

B1.6.Diferenciar manifestacións artísticas do 
Antigo Réxime e seleccionar as obras máis 
destacadas.

HMCB1.6.1. Distingue e caracteriza obras de arte 
do Rococó.

BLOQUE 2

B2.1. Obter información que permita explicar as 
revolucións industriais do século XIX, 
seleccionándoa das fontes bibliográficas ou en 
liña nas que se ache dispoñible.

HMCB2.1.1. Identifica as causas da primeira 
Revolución Industrial.

B2.2. Describir as Revolucións
Industriais do século XIX e establecer os seus 
trazos característicos e as súas consecuencias 
sociais.

HMCB2.2.1.  Explica  razoadamente  a  evolución
cara á segunda Revolución Industrial.

HMCB2.2.2. Analiza comparativa e 
esquematicamente as dúas revolucións.



B2.3. Enumerar os países que iniciaron a 
industrialización, localizalos adecuadamente e 
establecer as rexións onde se produce ese avance.

HMCB2.3.1. Localiza nun mapa os países 
industrializados e as súas rexións industriais.

HMCB2.3.2. Analiza aspectos que expliquen o 
desenvolvemento económico do sector industrial 
dos primeiros países industrializados, a partir de 
fontes historiográficas.

HMCB2.3.3. Debate en torno ao éxito ou o 
fracaso da industrialización en España e en 
Galicia.

B2.4. Identificar os cambios nos transportes, na 
agricultura e na poboación que influíron ou foron
consecuencia da Revolución Industrial  do século
XIX.

HMCB2.4.1. Sinala os cambios sociais máis 
relevantes do século XIX asociándoos ao proceso 
da Revolución Industrial.

HMCB2.4.2. Describe a partir dun plano a cidade 
industrial británica.

HMCB2.4.3. Identifica en imaxes os elementos 
propios da vida nunha  cidade industrial do século 
XIX.

HMCB2.4.4. Comenta mapas que expliquen a 
evolución da extensión das redes de transporte: 
ferrocarril, estradas e canles.

B2.5. Analizar e seleccionar ideas que 
identifiquen as características da economía 
industrial e do liberalismo económico.

HMCB2.5.1. Explica as causas e consecuencias 
das crises económicas e as súas posibles solucións
a partir de fontes históricas.

B2.6. Coñecer as correntes de pensamento que 
pretenden mellorar a situación da clase obreira do 
século XIX.

HMCB2.6.1. Compara as correntesde pensamento
social da época da Revolución Industrial: 
socialismo utópico, socialismo científico e 
anarquismo.

HMCB2.6.2. Distingue e explica as características
dos tipos de asociacionismo obreiro.

BLOQUE 3

B3.1. Analizar a evolución política, económica, 
social, cultural e de pensamento que caracteriza a 
primeira metade do século XIX, distinguindo os 
feitos, os personaxes e os símbolos, e 
encadrándoos en cada variable analizada.

HMCB3.1.1. Realiza eixes cronolóxicos que 
inclúan diacronía e sincronía dos acontecementos 
da primeira metade do século XIX.

B3.2. Describir as causas e o desenvolvemento da 
independencia de Estados Unidos, e establecer as 
causas máis inmediatas e as etapas da 
independencia.

HMCB3.2.1. Identifica xerarquías causais na 
guerra de independencia dos Estados Unidos a 
partir de fontes historiográficas.

B3.3. Explicar, a partir de información obtida en 
internet, a Revolución Francesa de 1789, 
incluíndo cada idea obtida nas causas, no 
desenvolvemento e nas consecuencias.

HMCB3.3.1. Explica as causas da Revolución 
Francesa de 1789.

HMCB3.3.2. Explica esquematicamente o 
desenvolvemento da Revolución Francesa.

B3.4. Identificar o Imperio Napoleónico, localizar 
a súa expansión europea e establecer as súas 

HMCB3.4.1. Identifica nun mapa histórico a 
extensión do Imperio Napoleónico.



consecuencias.

B3.5. Analizar a transcendencia para Europa do 
Congreso de Viena e a restauración do 
absolutismo, e identificar as súas consecuencias 
para os países implicados.

HMCB3.5.1. Analiza as ideas defendidas e as 
conclusións do Congreso de Viena, e relaciónaas 
coas súas consecuencias.

B3.6. Identificar as revolucións burguesas de 
1820, 1830 e 1848, e relacionar as súas causas e o 
seu desenvolvemento.

HMCB3.6.1. Compara as causas e o 
desenvolvemento das revolucións de 1820, 1830 e
1848

B3.7. Coñecer o proceso de Unificación de Italia e
Alemaña, obtendo o seu desenvolvemento a partir
da análise de fontes gráficas.

HMCB3.7.1. Describe e explica a unificación de 
Italia e a de Alemaña a partir de fontes gráficas.

B3.8. Descubrir as manifestacións artísticas de 
comezos do século XIX, obtendo información de 
medios bibliográficos ou de internet e 
presentándoa adecuadamente.

HMCB3.8.1. Establece as características propias 
da pintura, a escultura e a arquitectura do 
Neoclasicismo
e o Romanticismo a partir de fontes gráficas.

B3.9. Analizar utilizando fontes gráficas a 
independencia de Hispanoamérica.

HMCB3.9.1. Realiza un friso cronolóxico 
explicativo da independencia das colonias 
hispanoamericanas ao comezo do século XIX.

BLOQUE 4

B4.1. Describir as transformacións e os conflitos 
xurdidos a finais doséculo XIX e comezos do 
século XX, e distinguir o seu desenvolvemento e 
os factores desencadeadores.

HMCB4.1.1. Realiza un diagrama en que se 
expliquen as cadeascausais e os procesos dentro 
do período de finais do século XIX e comezos do 
XX.

B4.2.  Analizar  a  evolución  política,  social  e
económica  dos  principais  países  europeos,
ademais de Xapón
e os Estados Unidos a finais do século XIX, e 
presentar información que explique tales feitos.

HMCB4.2.1. Elabora un eixe cronolóxico con 
feitos que explican a evolución durante a segunda 
metade do século XIX de Inglaterra, Francia, 
Alemaña, o Imperio Austrohúngaro, Rusia, os 
Estados Unidos e Xapón.

HMCB4.2.2. Explica a partir de imaxes as 
características que permiten identificar a 
Inglaterra
vitoriana.

HMCB4.2.3. Analiza textos relativos á época de 
Napoleón III en Francia.

HMCB4.2.4. Identifica e explica razoadamente os 
feitos que converten Alemaña nunha potencia
europea durante o mandato de Bismarck.

B4.3. Describir a expansión imperialista de 
europeos, xaponeses e estadounidenses a finais do
século XIX, e establecer as súas consecuencias.

HMCB4.3.1. Identifica e explica razoadamente as 
causas e as consecuencias da expansión colonial
da segunda metade do século XIX.

HMCB4.3.2. Localiza nun mapamundi as colonias
das potencias.

HMCB4.3.3. Sabe recoñecer cadeas e 
interconexións causais entre colonialismo, 
imperialismo e a Gran Guerra de 1914.



B4.4.Comparar sinteticamente os sistemas de 
alianzas do período da Paz Armada.

HMCB4.4.1. Describe as alianzas dos países máis 
destacados durante a Paz Armada.

B4.5. Distinguir os acontecementos que conducen 
á declaración das hostilidades da I Guerra 
Mundial, e desenvolver as súas etapas e as súas 
consecuencias.

HMCB4.5.1. Identifica a partir de fontes 
históricas ou historiográficas as causas da I Guerra
Mundial.

HMCB4.5.2. Comenta símbolos conmemorativos 
vinculados á I Guerra Mundial.

HMCB4.5.3. Analiza e explica as etapas da Gran 
Guerra a partir de mapas históricos.

HMCB4.5.4. Extrae conclusións de gráficos e 
imaxes sobre as consecuencias da I Guerra 
Mundial.

BLOQUE 5

B5.1. Recoñecer as características do período de 
Entreguerras inseríndoas nos correspondentes 
aspectos políticos, económicos, sociais ou 
culturais.

HMCB5.1.1. Explica as características do período 
de Entreguerras a partir de manifestacións 
artísticas e culturais de comezos do século XX.

B5.2. Esquematizar o desenvolvemento da 
Revolución Rusa de 1917 recoñecendo as súas 
etapas e os seus protagonistas máis significativos, 
e establecer as súas consecuencias.

HMCB5.2.1. Identifica e explica algunhas das 
causas da Revolución Rusa de 1917.

HMCB5.2.2. Compara a Revolución Rusa de 
febreiro de 1917 coa de outubro de 1917.

B5.3. Identificar os tratados de paz da I Guerra 
Mundial e establecer como unha consecuencia o 
xurdimento da Sociedade de Nacións.

HMCB5.3.1. Explica os acordos dos tratados de 
paz da I Guerra Mundial e analiza as súas 
consecuencias
a curto prazo.

HMCB5.3.2. Analiza o papel que xoga a 
Sociedade de Nacións nas relacións 
internacionais, a partir de fontes históricas.

B5.4. Explicar a Gran Depresión e describir os 
factores desencadeadores e as súas influencias na 
vida cotiá.

HMCB5.4.1. Interpreta imaxes da Gran 
Depresión.

HMCB5.4.2. Comenta gráficas que explican a 
crise económica de 1929.

B5.5. Recoñecer a transcendencia dos fascismos 
europeos como ideoloxías que conduciron ao 
desencadeamento de conflitos no panorama 
europeo do momento.

HMCB5.5.1. Compara o fascismo italiano e o 
nazismo alemán.

HMCB5.5.2. Distingue símbolos dos fascismos 
europeos da primeira metade do século XX.

B5.6. Comprender as relacións internacionais no 
período de entreguerras como elementos 
importantes
das causas da II Guerra Mundial.

HMCB5.5.3. Analiza a partir de fontes 
contrapostas as relacións internacionais anteriores 
ao estoupido da II Guerra Mundial

B5.7. Identificar e explicar as desencadeadores da 
II Guerra Mundial, así como os feitos máis 
característicos.

HMCB5.7.1. Identifica e explica as causas 
desencadeadores da II Guerra Mundial a partir de 
fontes históricas.

B5.8. Establecer as etapas do desenvolvemento da HMCB5.8.1. Explica as etapas da II Guerra 



II Guerra Mundial, distinguindo as que afectaron a
Europa e as que afectaron aos Estados Unidos e a 
Xapón.

Mundial tanto na fronte europea como na guerra 
do Pacífico.

HMCB5.8.2. Analiza o desenvolvemento da II 
Guerra Mundial a partir de mapas históricos.

B5.9. Analizar o papel da guerra mundial como 
elemento de transformación da vida cotiá.

HMCB5.9.1. Describe as consecuencias da II 
Guerra Mundial.

B5.10. Entender o contexto en que se desenvolveu
o Holocausto na guerra europea e as súas 
consecuencias.

HMCB5.10.1. Analiza imaxes que explican o 
Holocausto levado a cabo pola Alemaña nazi.

HMCB5.10.2. Recoñece a significación do 
Holocausto na historia mundial.

B5.11. Obter e seleccionar información escrita e 
gráfica relevante, utilizando fontes primarias ou 
secundarias, relativa á posguerra.

HMCB5.11.1. Sintetiza textos que explican a 
intervención da ONU nas relacións internacionais 
e nos asuntos de descolonización.

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 1º A BACH HISTORIA DO MUNDO
CONTEMPORÁNEO

Avaliación Procedementos Observación: A partir do enderezo electrónico 
xehisproval@gmail.com mantereime en contacto con todo o 
alumnado. A partir deste sistema, resolveranse as súas dúbidas e, 
de ser preciso, tamén puxen a súa disposición as vídeo chamadas a
partir de plataformas como Skype.
Valoracións por escrito: As tarefas que o alumnado vai 
entregando serán valoradas e cualificadas como: Non Presentada, 
Insuficiente, Suficiente, Ben, Notable e Sobresaínte. Ademais 
diso, faranse correccións individualizadas nos documentos de 
texto enviados polos alumnos e alumnas que lle serán reenviados 
para que podan ver o que deben mellorar.
O alumnado recibirá un correo electrónico mensual con estas 
cualificacións e poderá aclararse calquera dúbida que teña. 
Ademais, levarei un rexistro de todo este traballo por se xurdira 
algunha dúbida nas notas finais.
Recopilación de materiais: Todas as tarefas enviadas polos 
alumnos e alumnas estarán debidamente arquivadas por entregas 
no meu Google Drive, para poder revisalas en caso de precisalo.
Ademais, á titora de 1º A BACH, fareille saber cada mes que 
alumnado non me fixo ningunha entrega.

Instrumentos Tarefas 3º trimestre: Cada mes disporanse dúas ou tres entregas 
de traballo. As indicacións, prazos e actividades que deberán facer
os alumnos e alumnas serán colgadas nun documento PDF, a 
primeira semana de cada mes, na Aula Virtual e enviadas por 
correo electrónico.
Presentacións e selección de materiais: Co fin de repasar os 
temas anteriores ou crear material novo, os alumnos e alumnas 
terán acceso a diversas presentacións en documentos PDF 
colgadas na Aula Virtual e no Google Drive que comparto cos 
alumnos e alumnas. Tamén elaborarei seleccións de materiais, 
como unha filmografía, para que podan repasar a materia dunha 
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forma máis dinámica.
Boletín tarefas recuperación 1º e 2º trimestre: O documento 
PDF estará dividido por trimestre, unidades didácticas e 
actividades a realizar -de cada unha das unidades didácticas-. Nese
documento daranse as indicacións necesarias para a elaboración e 
prazos de entrega.

Cualificaci
ón final

Procedemento para obter a cualificación final de curso dos que teñan aprobado 
con anterioridade ao estado de alarma o 1º e 2º trimestre: Esta cualificación 
obterase facendo a nota media das cualificacións do 1º e 2º trimestre, á que se lle 
sumará un máximo de 1 punto polo traballo feito durante o 3º trimestre.
Procedemento para obter a cualificación final de curso dos que recuperaron 
durante o estado de alarma a materia: Se durante o 3º trimestre entregan o boletín 
de actividades cumprindo as indicacións e periodizacións postas pola docente, 
poderán recuperar a materia, sacando con estas actividades unha nota máxima de 5.

Proba 
extraordin
aria de 
setembro

Se algún alumno ou alumna non recuperara o 1º e 2º trimestre a partir das actividades
propostas para a súa recuperación durante o 3º trimestre, contará cun informe 
individualizado. Neste informe explicaránselle todos os contidos que debe repasar 
(ordenado por trimestres e unidades didácticas) durante o verán para poder superar a 
materia en setembro.
Se chegado o mes de setembro, non puidéramos facer un exame presencial, todas as 
tarefas propostas serán o que teñamos en conta para a súa avaliación. No caso de que 
sexa posible facer un exame presencial, as preguntas que se fagan serán todas elas 
sobre o presente traballo.

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 1º A BACH (recuperación, repaso,
reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades Tarefas 3º trimestre: Durante este trimestre traballaranse as unidades didácticas 7,
8 e 9.
A nova metodoloxía basearase nunhas actividades de introdución e de vinculación 
con coñecementos previos pedindo ao alumnado que faga unha lectura e resumo 
do tema para a comprensión da nova unidade didáctica. A continuación, 
traballarase con actividades de desenvolvemento, síntese e consolidación (PDF de 
tarefas), nas que a adquisición dun vocabulario e as características de cada período 
histórico serán os principais elementos traballados, fomentando a comprensión 
lectora, a expresión escrita e a capacidade de aprender a aprender. Estas 
actividades fundamentaranse no comentario de textos, xa que levamos traballando 
dende o 1º trimestre a estrutura e forma que debe ter un comentario, sendo un 
requisito imprescindible para superar a materia. Polo tanto, o máis importante 
nesta materia de cara ao seu aprobado, será o repaso dese esquema de comentario; 
aínda que os temas sobre os que versarán os textos corresponderanse coas novas 
unidades didácticas, resolvendo todas as dúbidas que poidan ter os alumnos e 
alumnas.
Recuperación 1º e 2º trimestre: Desenvolverase un boletín de actividades sacadas
do libro de texto de referencia (serán definicións e comentarios de texto), divididas
en trimestres e unidades didácticas. O alumnado terá a súa disposición un PDF con
todas as indicacións, tarefas e datas de entrega para ditas actividades.

Metodoloxía 
(alumnado 
con 
conectividad
e e sen 

Alumnado con conectividade: A maior parte dos alumnos e alumnas de 1º A 
BACH fóronse unindo a esta nova forma de traballo telemático. Con eles/as 
contacto a partir do enderezo electrónico de referencia xehisproval@gmail.com e 
tamén poden utilizar a Aula Virtual do instituto para descargar todo o material.
Alumnado sen conectividade: No que respecta a 1º A BACH, cando envío o mail 
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conectividad
e)

coas tarefas e materiais para o traballo de cada mes, reenvío este mail e os 
documentos á titora de 1º A BACH, para que poda facerlle chegar o material aos 
alumnos e alumnas sen conectividade.

Materiais e 
recursos

O libro de texto será fundamental, xa que a maior parte das tarefas e comentarios 
de texto serán sacados del.
As alumnas e alumnos tamén contarán con material da miña creación, como poden
ser as presentacións, selección filmográficas… que lle axudarán a repasar a 
materia dunha forma máis dinámica.
Como indico na táboa de “Información e publicidade” todo isto faráselle chegar 
vía mail e estará colgado na Aula Virtual do IES Escolas Proval.

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 1º A BACH
Información
ao 
alumnado e 
ás familias

Información das tarefas e recuperacións: A inicios de cada mes, envío ao 
enderezo electrónico achegado polos alumnos e alumnas unha copia en PDF dos 
materias necesarios para traballar ese mes (un documento coas tarefas indicando as 
datas das entregas, e documentos con vídeos, filmografías… que lle poden axudar 
ao alumnado a repasar a materia dunha forma máis dinámica). Aqueles alumnos e 
alumnas que teñan que recuperar o 1º ou 2º -ou ambos- trimestre recibirán un 
correo cun PDF onde se indicarán as tarefas a realizar e as datas de entrega.
Cualificación das tarefas: Unha vez entregadas as tarefas de cada mes, procedo a 
súa corrección e envío a través do enderezo electrónico un correo a cada alumno ou
alumna coas súas correccións. A maior parte do alumnado envía as tarefas nun 
documento de texto, o que facilita a corrección individualizada e clara das tarefas.
Contacto para dúbidas: púxenme a disposición de todo o alumnado a partir do 
meu enderezo electrónico, Skype, vídeo chamada… De momento, o empregado 
polos alumnos e alumnas para contactar é o enderezo electrónico 
xehisproval@gmail.com.   

Publicidade Na Aula Virtual do IES Escolas Proval publícanse os seguintes documentos en 
PDF dende a declaración do estado de alarma:
Tarefas do mes: A principios de mes cólgase un documento en PDF coa 
periodización e entregas que deberá facer o alumnado ao longo dese mes. Nese 
documento, de ser necesario, incluiranse vídeos ou páxinas que os alumnos e 
alumnas poden consultar para entender mellor a materia.
Documentos de axuda: Como profesora intentarei que teñan todos os recursos 
precisos para repasar a materia, colgando presentacións, filmografías, resumos… 
que lle podan axudar a seguir a materia.
Actividades de recuperación: Colgarase un documento en PDF coas indicacións, 
datas de entrega e tarefas a realizar para a recuperación do 1º e 2º trimestre.
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1. Estándares de Aprendizaxe e Competencias Imprescindibles.

Estándares
de
Aprendizaxe

Ao estar avaliado hasta o bloque 5: Inicios e Consolidación do Réxime
Liberal, os Contidos, Criterios de avaliación e Estándares de aprendizaxe
mínimos para ter superada a materia serán os mesmos que se inclúen na PD
anual hasta este bloque, incluído.
Durante o 3º Trimestre abarcaremos todos os demais contidos dos bloques
6,  7,  8,  9  e  10  da  nosa  PD anual,  incidindo  nos  aspectos  e  conceptos
destacados da ABAU.

Competencias
As  Competencias  Clave,  ao  considerarse  como  aquelas  que  todas  as
persoas precisan para a súa realización e desenvolvemento persoal,  así
como  para  a  cidadanía  activa,  a  inclusión  social  e  o  emprego,  serán
avaliadas  na  súa  totalidade,  xa  que  seguen  a  ser  traballadas  de  forma
integral no período de Alarma, por ser este un curso de final de etapa e
propedéutico.

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: As  dúas  primeiras  avaliacións  seguiron  as  pautas
recollidas  na  PD  anual  deste  curso,  cualificáronse  mediante  os
instrumentos, citados máis abaixo, con un peso do  80% para as probas
escritas e un 20% para todo o demais, de tal forma que o alumnado cun 5
supera  a  materia  e  os  que  non  a  suspenden.  As  recuperacións  por
avaliacións non se fixeron, xa que se deixan para unha proba final tal e
como recolle a programación anual.

Recuperación das Avaliacións: Tras o decreto do Estado de Alarma esta
situación cambia e seguindo as instrucións do 27 de abril as recuperacións
das avaliacións faranse mediante a realización dun exame, presencial ou
por vía telemática para cada avaliación a recuperar, 1ª – 2ª, ou ben xunto
no  caso  de  que  sexan  as  dúas,  que  versará  sobre  os  contidos  e
procedementos desenvolvidos nestas avaliacións e con data máxima o 5
de xuño. Todo o alumnado que non supere esta proba terá que presentarse
á proba extraordinaria de setembro.
A lista do alumnado que debe presentarse a cada unha das avaliacións será
publicada a partir do 29 de maio.

Instrumentos: Caderno e Axenda do profesor-a.
Caderno de clase do alumnado.

Probas  obxectivas  escritas:  preguntas  nas  que  deben  xustificarse  as
respostas  das  preguntas  tema  e  dunha  composición  de  texto  histórico
como pide a ABAU. Na clase de 2ºBacharelato B fíxose unha por tema.
Na de 2ºBacharelato A fíxose unha proba cada dous bloques.

Cualificación

Final

Farase unha media coas notas das dúas primeiras avaliacións, aqueles que
teñen nota dun 5 ou superior terán a materia aprobada, podendo subir a
media cos traballos e actividades feitas a través do teletraballo na terceira
avaliación, nun punto como máximo. Tamén se fará un exame dixital do
material  traballado  no  3º  trimestre  modificando  a  metodoloxía,  con
preguntas curtas e definicións de conceptos. Este exame só poderá usarse
na mellora da nota media e terá que realizarse antes do 29 de maio.
Os alumnos coas dúas primeiras avaliacións suspensas, poderán aprobar a
materia  co  exame  de  recuperación,  obtendo  unha  nota  máxima  de  5.



Aqueles que ademais desta recuperación teñan demostrado a súa madurez
e  afianzamento  dos  coñecementos  da  materia  durante  o  3º  trimestre,
poderán ver aumentada esta nota en 1 punto, como o resto do alumnado
que así o faga durante o 3º trimestre.
As actividades presentadas a través do teletraballo, nunca baixarán a nota
media pero si a mellorará como máximo 1 punto.

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

Actividades

2ª  Bacharelato  A ten  todo  o  material  exposto,  xunto  coas  actividades  a
realizar na Aula Virtual do Instituto. Dende ela o profesor responsable fai un
seguimento exhaustivo das consultas, tempos e elaboración de materiais.
Para  2º  Bacharelato  B:  Semanalmente,  ó  principio  de  cada  semana,
enviaráselles a través do correo electrónico do departamento, os apuntes dos
aspectos máis destacados do tema, moi resumido, xunto cunha composición
de texto histórico do tema, que deberán desenvolver ó longo da semana.
Na composición de texto histórico valoraranse as definicións de conceptos,
elaboración  do  discurso  histórico  tendo  en  conta  a  sucesión  dos
acontecementos seguindo unha liña de tempo, argumentación das causas e
consecuencias do tema que os textos históricos nos proporcionan.
Tamén se inclúe xunto co traballo semanal a visualización de vídeos para
mellorar a comprensión.
As  actividades  xunto  cos  temas  traballados  neste  3º  trimestre  teñen  por
finalidade  dar  a  coñecer  os  contidos  mínimos  necesarios  para  ter  un
coñecemento  o  máis  completo  posible  da  Historia  de  España  para  o
alumnado que se vai presentar a ABAU e tamén para aqueles que xa non
volverán ver nada desta materia ao longo da súa vida.

As  correccións  son  todas  persoais,  pedindo,  sobre  todo  nas  primeiras
semanas, melloras na presentación de material, pautas metodolóxicas como
uso de cronoloxía, localización xeográfica e todas aquelas estratexias que
redundan na consecución das competencias.

Recuperación
O exame de recuperación das avaliacións pendentes está relacionado cos 
contidos e temas abarcados no período escolar das dúas primeiras 
avaliacións. Con todo, todo o alumnado conta co correo do departamento e 
solicitude de videoconferencia para aclarar as dúbidas que poida atopar.

Proba
extraordinaria

de setembro

Na avaliación  extraordinaria  avaliarase  mediante  unha proba  escrita  cun
esquema similar ás realizadas durante o curso, pero con opcións para elixir;
nela entrará todo o temario do curso.

Alumnado
de materia
pendente

Ao ser un curso final non existe.

Materiais e
recursos

Libro da editorial Bahía de Historia de España.
O Esencial da Historia de España de Santillana.
Links  de  youtube  sobre  vídeos  e  películas  relacionadas  cos  temas
desenvolvidos.
Links ás ABAU de outros anos: https://ciug.gal/gal/abau/modelos
Links de RTVE: https://www.rtve.es/alacarta/videos/

https://www.rtve.es/alacarta/videos/


Páxina Ministerio Educación proxecto Kairos: 
http://recursostic.educacion.es/kairos/web/

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A comunicación co alumnado é a través de dous medios diferentes,
a Aula Virtual para o alumnado de 2º Bacharelato A e o o correo 
electrónico do Departamento, unha conta de Gmail para o 
alumnado de 2º Bacharelato B. Nos dous casos estas ferramentas 
están para enviarlle tarefas e para a resolución de dúbidas que 
poidan aparecer en calquera momento.
Asi mesmo, tamén se utiliza o teléfono no caso de alumnos non 
contactados ou que se despistan na entrega de tarefas ou ben que 
deixan de comunicarse.
Emprego de correo das titoras-es, para comunicar periodicamente 
a marcha do alumnado nesta materia.

Publicidade Aula Virtual e correo gmail do departamento.

5. Aspectos Relevantes a ter en conta o próximo curso

Metodoloxía,
Contidos para ter

presentes no
próximo curso.

No tocante á metodoloxía ter recollido na programación anual a 
forma de traballo telemática, así como ter asegurado, dende 
comezos de curso, o coñecemento dos correos electrónicos do 
alumnado.
Incluír na programación unha reestruturación de contidos 
mínimos, reducindo os estándares de aprendizaxe de cada bloque, 
porque senón será imposible cumprir co programado.



MODIFICACIÓN PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

XEOGRAFÍA 2º BACHARELATO. CURSO 2019-2020.

DEPARTAMENTO XEOGRAFÍA E HISTORIA.

IES ESCOLAS PROVAL.

ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

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

4. Información e publicidade.

5. Aspectos relevantes a ter en conta o próximo curso.



1. Estándares de Aprendizaxe e Competencias Imprescindibles.

Estándares
de
Aprendizaxe

Ao estar avaliado hasta o bloque 6: A Poboación Española, os Contidos,
Criterios  de  avaliación  e  Estándares  de  aprendizaxe  mínimos  para  ter
superada a materia serán os mesmos que se inclúen na PD anual hasta este
bloque, incluído.
Durante o 3º Trimestre abarcaremos todos os demais contidos dos bloques
7, 8, 9, 10, 11 e 12 da nosa PD anual, incidindo nos aspectos e conceptos
destacados da ABAU.

Competencias
As  Competencias  Clave,  ao  considerarse  como  aquelas  que  todas  as
persoas precisan para a súa realización e desenvolvemento persoal,  así
como  para  a  cidadanía  activa,  a  inclusión  social  e  o  emprego,  serán
avaliadas  na  súa  totalidade,  xa  que  seguen a  ser  traballadas  de  forma
integral no período de Alarma, por ser este un curso de final de etapa e
propedéutico.

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: As  dúas  primeiras  avaliacións  seguiron  as  pautas
recollidas  na  PD  anual  deste  curso,  cualificáronse  mediante  os
instrumentos, citados máis abaixo, con un peso do  80% para as probas
escritas e un 20% para todo o demais, de tal forma que o alumnado cun 5
supera  a  materia  e  os  que  non  a  suspenden.  As  recuperacións  por
avaliacións non se fixeron, xa que se deixan para unha proba final tal e
como recolle a programación anual.

Recuperación das Avaliacións: Tras o decreto do Estado de Alarma esta
situación cambia e seguindo as instrucións do 27 de abril as recuperacións
das  avaliacións  faranse  seguindo  este  procedemento:  Realización  dun
exame para  cada  avaliación  a  recuperar,  1ª  –  2ª,  que versará  sobre  os
contidos  e  procedementos  desenvolvidos  nestas  avaliacións  e  con data
máxima o 5 de xuño. Todo o alumnado que non supere esta proba terá que
presentarse á proba extraordinaria de setembro.

Instrumentos: Caderno e Axenda do profesor-a.

Traballo do alumnado: Comentarios de supostos prácticos e traballos de
investigación relacionados cos temas.
Probas  obxectivas  escritas:  Preguntas  nas  que  deben  xustificarse  as
respostas das preguntas tema e un suposto práctico como pide a ABAU.
Fíxose  un  exame  por  tema,  co  obxectivo  de  reforzar  a  redacción  e  o
estudo continuado ao longo do curso.

Cualificación

Final

Farase unha media coas notas das dúas primeiras avaliacións, aqueles que
teñen nota dun 5 ou superior terán a materia aprobada, podendo subir a
media cos traballos e actividades feitas a través do teletraballo na terceira
avaliación, en un punto como máximo. Tamén se fará un exame dixital do
material  traballado  no  3º  trimestre  modificando  a  metodoloxía,  con
preguntas curtas e definicións de conceptos. Este exame só poderá usarse
na mellora da nota media e terá que realizarse antes do 29 de maio.
O alumnado coas dúas primeiras avaliacións suspensas, poderán aprobar a
materia  co  exame  de  recuperación,  obtendo  unha  nota  máxima  de  5.
Aqueles que ademais desta recuperación teñan demostrado a súa madurez
e  afianzamento  dos  coñecementos  da  materia  durante  o  3º  trimestre,



poderán ver aumentada esta nota en 1 punto, como o resto do alumnado
que así o faga durante o 3º trimestre.
As actividades presentadas a través do teletraballo, nunca baixarán a nota
media pero si a mellorará como máximo 1 punto.

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

Actividades

Semanalmente, ó principio de cada semana, enviaráselles a través do correo
electrónico do departamento, os apuntes dos aspectos máis destacados do
tema,  moi  resumido,  xunto  cun  suposto  práctico  do  tema,  que  deberán
desenvolver ó longo da semana.
Na  elaboración  deste  suposto  práctico  valoraranse  as  definicións  de
conceptos, elaboración da análise xeográfica tendo en conta a análise das
variables, así como a sucesión dos acontecementos seguindo unha liña de
tempo, argumentando as causas e consecuencias do tema que os supostos
nos proporcionan.
Tamén se inclúe xunto co traballo semanal a visualización de vídeos para
mellorar a comprensión.
As  actividades  xunto  cos  temas  traballados  neste  3º  trimestre  teñen por
finalidade  dar  a  coñecer  os  contidos  mínimos  necesarios  para  ter  un
coñecemento  o  máis  completo  posible  da  Xeografía  de  España  para  o
alumnado que se vai presentar a ABAU e tamén para aqueles que xa non
volverán ver nada desta materia ao longo da súa vida.

As  correccións  son  todas  persoais,  pedindo,  sobre  todo  nas  primeiras
semanas, melloras na presentación de material, pautas metodolóxicas como
uso de cronoloxía, localización xeográfica e todas aquelas estratexias que
redundan na consecución das competencias.

Recuperación
O exame de recuperación das avaliacións pendentes estará relacionado cos 
contidos e temas abarcados no período escolar das dúas primeiras 
avaliacións. Con todo, todo o alumnado conta co correo do departamento e 
solicitude de videoconferencia para aclarar as dúbidas que poida atopar.

Proba
extraordinaria

de setembro

Na avaliación  extraordinaria  avaliarase  mediante  unha proba  escrita  cun
esquema similar ás realizadas durante o curso, pero con opcións para elixir;
nela entrará todo o temario do curso.
Dependerá do desenvolvemento da situación actual para facelo presencial
ou virtual.

Alumnado
de materia
pendente

Ao ser un curso final non existe.

Materiais e
recursos

Libro da editorial Santillana ou Anaya de Xeografía de España.
O Esencial da Xeografía de Santillana.
Links  de  youtube  sobre  vídeos  e  películas  relacionadas  cos  temas
desenvolvidos.
Links ás ABAU de outros anos: https://ciug.gal/gal/abau/modelos
Links de RTVE: https://www.rtve.es/alacarta/videos/
Páxina Ministerio Educación proxecto Kairos: 
http://recursostic.educacion.es/kairos/web/

https://www.rtve.es/alacarta/videos/


4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A comunicación co alumnado é a través do correo electrónico do 
Departamento, unha conta de Gmail. Nos dous casos estas 
ferramentas están para enviarlle tarefas e para a resolución de 
dúbidas que poidan aparecer en calquera momento.
Asi mesmo, tamén se utiliza o teléfono no caso de alumnos non 
contactados ou que se despistan na entrega de tarefas ou ben que 
deixan de comunicarse.
Emprego de correo das titoras-es, para comunicar periodicamente 
a marcha do alumnado nesta materia.

Publicidade Publicación obrigatoria no web do centro.

Correo gmail do departamento.

5. Aspectos Relevantes a ter en conta o próximo curso

Metodoloxía,
Contidos para ter

presentes no
próximo curso.

No tocante á metodoloxía ter recollido na programación anual a 
forma de traballo telemática, así como ter asegurado, dende 
comezos de curso, o coñecemento dos correos electrónicos do 
alumnado.
Incluír na programación unha reestruturación de contidos 
mínimos, reducindo os estándares de aprendizaxe de cada bloque, 
porque senón será imposible cumprir co programado.



MODIFICACIÓN PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

HISTORIA DA ARTE 2º BACHARELATO. CURSO 2019-2020.

DEPARTAMENTO XEOGRAFÍA E HISTORIA.

IES ESCOLAS PROVAL.

ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

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

4. Información e publicidade.



1. Estándares de Aprendizaxe e Competencias Imprescindibles.

Criterio de Avaliación Estándar de Aprendizaxe

B3.8. Clasificar, analizar e comentar 
obras significativas da arte do Barroco, 
aplicando un método que abranga 
diferentes enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociolóxico e 
histórico)

HAB3.8.1. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes obras arquitectónicas do Barroco 
europeo do século XVII: fachada de San Pedro do
Vaticano, de Carlo Maderno; columnata da praza 
de San Pedro do Vaticano, de Bernini; San Carlos
das Catro Fontes en Roma, de Borromini.

HAB3.8.3. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes pinturas do Barroco europeo do século 
XVII: "Vocación de San Mateo"

B3.9. Recoñecer e explicar as 
concepcións estéticas e as características 
esenciais da arte española do Barroco, en 
relación co seu contexto histórico e 
cultural.

HAB3.9.1. Explica as características do 
urbanismo barroco en España e a evolución da 
arquitectura española durante o século XVII.

HAB3.9.4. Describe as características e evolución
da pintura de Velázquez a través dalgunhas das 
súas obras máis significativas.

B3.10. Clasificar, analizar e comentar 
obras significativas da arte española do 
Barroco, aplicando un método que 
abranga diferentes enfoques (técnico, 
formal, semántico, cultural, sociolóxico e 
histórico).

HAB3.10.2. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes esculturas do Barroco español do século
XVII: "Piedad", de Gregorio Fernández.

HAB3.10.3. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes pinturas españolas do Barroco español 
do século XVII: "O augador de Sevilla, "Os 
borrachos", "A fragua de Vulcano", "A rendición 
de Breda", "As meninas" e "As fiandeiras", de 
Velázquez.

B3.12. Clasificar, analizar e comentar 
obras significativas da arte do século 
XVIII, aplicando un método que abranga 
diferentes enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociolóxico e 
histórico).

HAB3.12.1. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes obras arquitectónicas do século XVIII: 
fachada do Obradoiro da catedral de Santiago de 
Compostela, de Casas e Novoa; fachada de Santa 
Clara de Santiago de Compostela de Simón 
Rodríguez.

HAB3.12.1. Identifica, analiza e comenta 
as seguintes obras arquitectónicas do 
século XVIII: fachada do Obradoiro da 
catedral de Santiago de Compostela, de 
Casas e Novoa; fachada de Santa Clara de
Santiago de Compostela de Simón 
Rodríguez.

B4.2. Clasificar, analizar e comentar 
obras significativas de Goya, aplicando un
método que abranga diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, cultural, 
sociolóxico e histórico)

HAB4.2.1. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes obras de Goya: "O parasol", "A familia 
de Carlos IV", "O 2 de maio de 1808 en Madrid" 
("A loita cos mamelucos", "Os fusilamentos do 3 
de maio de 1808"; desastre nº 15 ("E non hai 
remedio") da serie "Os desastres da guerra"; 
"Saturno devorando un fillo" e "A leiteira de 
Bordeos".

B4.5. Recoñecer e explicar as 
concepcións estéticas e as características 
esenciais da pintura do século XIX, 

HAB4.5.5. Describe as características xerais do 
Impresionismo e o Neoimpresionismo.

HAB4.5.6. Define o concepto de 



relacionando cada un dos seus estilos cos 
seus respectivos contextos históricos e 
culturais.

postimpresionismo e especifica as achegas de 
Cézanne e Van Gogh como precursores das 
grandes correntes artísticas do século XX.

HAB4.7.1. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes pinturas do século XIX:  "Almorzo sobre a 

herba", de Manet; "Impresión, sol nacente" e a serie sobre a 
Catedral de Ruán, de Monet; "Xogadores de cartas" e "Mazás e 

laranxas", de Cézanne; "A noite estrelada" e "O segador", de 
Van Gogh; "Visión despois do sermón" e "O mercado" ("Ta 

matete"), de Gauguin.

B5.1. Recoñecer e explicar as 
concepcións estéticas e as características 
esenciais das vangardas artísticas das artes
plásticas na primeira metade do século 
XX, relacionando cada unha delas cos 
seus respectivos contextos históricos e 
culturais.

HAB5.1.1. Define o concepto de vangarda 
artística en relación co acelerado ritmo de 
cambios na sociedade da época e a liberdade 
creativa dos/das artistas iniciada na centuria 
anterior.

HAB5.1.2. Describe a orixe e as características do
Fauvismo.

 HAB5.1.3. Describe o proceso de xestación e as 
características do Cubismo, distinguindo entre o 
Cubismo analítico e o sintético.

HAB5.1.6. Describe o proceso de xestación e as 
características da pintura abstracta, distingue a 
vertente cromática e a xeométrica, e especifica 
algunhas das súas correntes máis significativas, 
como o Suprematismo ruso ou o Neoplasticismo.

HAB5.1.8. Explica a orixe, as características e os 
obxectivos do Surrealismo.

HAB5.2.1. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes obras: "A alegría de vivir", de Matisse; 
"As señoritas de Aviñón", "Retrato de Ambroise 
Vollard", "Natureza morta con cadeira de reixa de
cana" e "Guernica", de Picasso; "O berro", de 
Munch; "A rúa", de Kirchner;  "Composición 1", 
de Kandinsky;  "Composición II", de Mondrian; 
"L.H.O.O.Q.", de Duchamp; A chave dos 
campos", de Magritte; "O entroido de Arlequín" e
"Mulleres e paxaros á luz da lúa", de Miró; "A 
persistencia da memoria", de Dalí; "Fonte", de 
Duchamp.

B6.2. Clasificar, analizar e comentar 
obras significativas da arquitectura desde 
a segunda metade do século XX, 
aplicando un método que abranga 
diferentes enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociolóxico e 
histórico).

HAB6.2.1. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes obras: "Unité d’habitation" en Marsella,
de Le Corbusier; edificio Seagram en Nova York,
de M. van der Rohe e Philip Johnson; o museo 
Guggenheim de Nova York, de F. Lloyd Wright; 
a Casa da Ópera de Sydney, de J. Utzon; o centro 
Pompidou de París, de R. Piano e R. Rogers; o 
AT & T Building de Nova York, de Philip 
Johnson; o museo Guggenheim de Bilbao, de F. 



O. Gehry

B6.3. Recoñecer e explicar as 
concepcións estéticas e as características 
esenciais das artes plásticas desde a 
segunda metade do século XX, no marco 
das novas relacións entre clientes, artistas 
e público que caracterizan o mundo 
actual.

HAB6.3.1. Explica e compara o Informalismo 
europeo e o Expresionismo abstracto 
norteamericano.

HAB6.3.2. Explica a abstracción postpictórica.

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
-Análise e comentario de obras  solicitadas telemáticamente.
-Realización de probas ou exames virtuais na Aula Virtual.
-A realización de tarefas e probas virtuais considéranse obrigatorias e o 
alumnado deberá, no caso das primeiras, realizar un mínimo do 80% destas.

Instrumentos::
-Tarefas solicitadas na Aula Virtual (ata un 10% da nota final), sumarán sobre 
a nota media do curso “presencial”.
-Exames na Aula Virtual (ata un 20 % da nota final), sumará sobre a nota 
media do curso “presencial”.
-Cualificacións obtidas polo alumnado nas duas primeiras avaliacións, ata un 
80% da cualificación final do curso.

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
-Media das duas primeiras avaliacións. Si é superior a catro puntos, e o 
alumnado realiza alomenos o 80% das probas telemáticas, cualificarase con 
cinco puntos.
-Si a media do curso é superior aos cinco puntos, os traballos, exames 
realizados na Aula Virtual e tarefas que o alumnado envíe
voluntariamente, computarán ata un máximo de dous puntos.

Proba
extraordinaria de

setembro

-Si as circunstancias o permiten se fará a través de exame presencial seguindo 
o indicado na Programación Didñáctica inicial.
-Si se prorrogan as circunstancias actuais, o alumnado deberá realizar un 
exame virtual, que se cualificará  sobre un total de 10 puntos.

Alumnado de
materia pendente

Criterios de avaliación:
-O alumnado poderá recuperar a materia que non cualificara positivamente no
curso presencial a través dun exame na Aula Virtual.

Criterios de cualificación:
-A proba na Aula Virtual cuialificarase sobre un total de 10 puntos.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
-Tarefas programadas, que se subirán á Aula Virtual
-Probas escritas (alomenos unha para recuperar as avaliacións pendentes) e
que se realizarán a través da Aula Virtual.



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

Actividades

Análise  e  comentario  das  seguintes  obras  artísticas:  “O enterro  do
señor de Orgaz” de El Greco; “San Pedro do Vaticano” de Maderno;
 “San  Carlos  das  Catro  Fontes”  de  Borromini;  “Fachada  do
Obradoiro” de Casas e Novoa;  “Fachada de Santa Clara” de Simón
Rodríguez;
 “Noite  estrelada”  de  Van  Gogh,  “Guernica”  de  Picasso;  “Sopa
Campbell” de Warhol.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade)

A Aula Virtual substituirá por completo ás clases presenciais. O profesor
xestionará así os materiais.

Materiais e recursos

Apuntamentos,  leccións,  enlaces  a  páxinas  web  e  a  recursos  visuais
(video fundamentalmente) que o profesor subirá á Aula Virtual.
O libro de texto (descatalogado e, por tanto, sen dereitos de reproducción
reservados) será compartido co alumnado.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado.
Envío desta adaptación da Programación Didáctica ao alumnado a través 
do correo electrónico.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.



MODIFICACIÓN PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

COMENTARIO DE TEXTO HISTÓRICO.

2º BACHARELATO. CURSO 2019-2020.

DEPARTAMENTO XEOGRAFÍA E HISTORIA.

IES ESCOLAS PROVAL.

ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

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

4. Información e publicidade.

5.  Aspectos relevantes a ter en conta o próximo curso.



1. Estándares de Aprendizaxe e Competencias Imprescindibles.

Estándares
de
Aprendizaxe

Dado  que  temos  avaliada  a  2ª  avaliación  e  o  groso  o  material  está
explicado,  seguiremos para acadar  o aprobado na materia  os  estándares
recollidos  na  programación,  xa  que  é  unha  materia  optativa  e  sirve  de
reforzo  á  elaboración  de  documentos  escritos  para  as  materias  de
Humanidades e Ciencias Sociais de 2º de Bacharelato.

Competencias
As  Competencias  Clave,  ao  considerarse  como  aquelas  que  todas  as
persoas precisan para a súa realización e desenvolvemento persoal,  así
como  para  a  cidadanía  activa,  a  inclusión  social  e  o  emprego,  serán
avaliadas  na  súa  totalidade,  xa  que  seguen  a  ser  traballadas  de  forma
integral no período de Alarma, por ser este un curso de final de etapa e
propedéutico.

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: As  dúas  primeiras  avaliacións  seguiron  as  pautas
recollidas  na  PD  anual  deste  curso,  cualificáronse  mediante  os
instrumentos, citados máis abaixo, con un peso do  80% para as probas
escritas e un 20% para todo o demais, de tal forma que o alumnado cun 5
supera  a  materia  e  os  que  non  a  suspenden.  As  recuperacións  por
avaliacións non se fixeron, xa que se deixan para unha proba final tal e
como recolle a programación anual.
Recuperación das Avaliacións: Tras o decreto do Estado de Alarma esta
situación cambia e seguindo as instrucións do 27 de abril as recuperacións
das  avaliacións  faranse  seguindo  este  procedemento:  Realización  dun
traballo,  que versará sobre os contidos  e  procedementos  desenvolvidos
nestas avaliacións e con data máxima de entrega o 29 de xuño. Todo o
alumnado  que  non  supere  esta  proba  terá  que  presentarse  á  proba
extraordinaria de setembro.

Instrumentos: Caderno e Axenda do profesor-a.
Traballo do alumnado: Comentarios de supostos prácticos e traballos de
investigación relacionados cos temas.

Cualificación

Final

Farase unha media coas notas das dúas primeiras avaliacións, aqueles que
teñen nota dun 5 ou superior terán a materia aprobada, podendo subir a
media cos traballos e actividades feitas a través do teletraballo na terceira
avaliación, en un punto como máximo.
O alumnado coas dúas primeiras avaliacións suspensas, poderán aprobar a
materia  co  traballo  de  recuperación,  obtendo unha nota  máxima de  5.
Aqueles que ademais desta recuperación teñan demostrado a súa madurez
e  afianzamento  dos  coñecementos  da  materia  durante  o  3º  trimestre,
poderán ver aumentada esta nota en 1 punto, como o resto do alumnado
que así o faga durante o 3º trimestre.
As actividades presentadas a través do teletraballo, nunca baixarán a nota
media pero si a mellorará como máximo 1 punto.

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

Semanalmente, ó principio de cada semana, enviaráselles a través do correo



Actividades

electrónico do departamento, un suposto práctico relacionado coa Historia
de España, que deberán desenvolver ó longo da semana.
Na  elaboración  deste  suposto  práctico  valoraranse  as  definicións  de
conceptos,  elaboración da análise  histórica  tendo en  conta  a  análise  das
variables, así como a sucesión dos acontecementos seguindo unha liña de
tempo, argumentando as causas e consecuencias do tema que os supostos
nos proporcionan.
As  actividades  deste  3º  trimestre  teñen  por  finalidade  afondar  na
metodoloxía dos comentarios de texto históricos.

As  correccións  son  todas  persoais,  pedindo,  sobre  todo  nas  primeiras
semanas, melloras na presentación de material, pautas metodolóxicas como
uso de cronoloxía, localización xeográfica e todas aquelas estratexias que
redundan na consecución das competencias.

Recuperación
O traballo de recuperación das avaliacións pendentes estará relacionado cos 
contidos e temas abarcados no período escolar das dúas primeiras 
avaliacións. Con todo, todo o alumnado conta co correo do departamento e 
solicitude de videoconferencia para aclarar as dúbidas que poida atopar.

Proba
extraordinaria

de setembro

Na avaliación  extraordinaria  avaliarase  mediante  unha proba  escrita  cun
esquema similar ás realizadas durante o curso, pero con opcións para elixir;
nela entrará todo o temario do curso.

Alumnado
de materia
pendente

Ao ser un curso final non existe.

Materiais e
recursos

Libro da Editorial Bahía Edicións de Historia de España.
O Esencial da Historia da Editorial Santillana.
Links  de  youtube  sobre  vídeos  e  películas  relacionadas  cos  temas
desenvolvidos.
Links ás ABAU de outros anos: https://ciug.gal/gal/abau/modelos
Links de RTVE: https://www.rtve.es/alacarta/videos/
Páxina Ministerio Educación proxecto Kairos: 
http://recursostic.educacion.es/kairos/web/

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A comunicación co alumnado é a través do correo electrónico do 
Departamento, unha conta de Gmail. Estas ferramenta está para 
enviarlle tarefas e para a resolución de dúbidas que poidan 
aparecer en calquera momento.
Asi mesmo, tamén se utiliza o teléfono no caso de alumnos non 
contactados ou que se despistan na entrega de tarefas ou ben que 
deixan de comunicarse.
Emprego de correo das titoras-es, para comunicar periodicamente 
a marcha do alumnado nesta materia.

Publicidade Publicación obrigatoria no web do centro.

Correo gmail do departamento.

https://www.rtve.es/alacarta/videos/


5. Aspectos Relevantes a ter en conta o próximo curso

Metodoloxía,
Contidos para ter

presentes no
próximo curso.

No tocante á metodoloxía ter recollido na programación anual a 
forma de traballo telemática, así como ter asegurado, dende 
comezos de curso, o coñecemento dos correos electrónicos do 
alumnado.
Incluír na programación unha reestruturación de contidos 
mínimos, reducindo os estándares de aprendizaxe de cada bloque, 
porque senón será imposible cumprir co programado.
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