
 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educa=va para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia. 

  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO: IES ESPIÑEIRA  

CURSO: 1º ESO 

MATERIA: XEOGRAFÍA E HISTORIA 

DEPARTAMENTO: XEOGRAFÍA E HISTORIA 



ÍNDICE 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

2. Avaliación e cualificación. 

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

4. Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

• B1.4. Localizar espazos 
xeográficos e lugares nun 
mapa ou imaxe de satélite, 
u=lizando datos de 
coordenadas xeográficas.

• XHB1.4.1. Localiza un punto xeográfico nun 
planisferio e dis=ngue os hemisferios da 
Terra e as súas principais caracterís=cas.

• B1.6. Ter unha visión global do 
medio bsico europeo e 
mundial, e das súas 
caracterís=cas xerais.

• XHB1.6.1. Localiza nun mapa bsico mundial 
os elementos e as referencias bsicas 
principais: mares e océanos, con=nentes, 
illas e arquipélagos máis importantes, ríos e 
cadeas montañosas principais.

• B1.9. Coñecer, comparar e 
describir os grandes conxuntos 
bioclimá=cos que conforman o 
espazo xeográfico europeo.

• XHB1.9.2. Dis=ngue e localiza nun mapa as 
zonas bioclimá=cas do noso con=nente.

• 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.

• B3.6. Entender o proceso de 
hominización.

• XHB3.6.1. Recoñece os cambios evolu=vos 
ata chegar á especie humana.

• B3.7. Datar a Prehistoria e a 
Idade An=ga, e dis=nguir a 
escala temporal de etapas 
como estas.

• XHB3.7.1. Dis=ngue etapas dentro da 
historia an=ga.

• B3.9. Coñecer as caracterís=cas 
da vida humana 
correspondentes aos dous 
períodos en que se divide a 
Prehistoria: Paleolí=co e 
Neolí=co.

• XHB3.9.1. Explica a diferenza entre os dous 
períodos en que se divide a prehistoria e 
describe as caracterís=cas básicas da vida en 
cada un.

• XHB3.9.2. Analiza a transcendencia da 
revolución neolí=ca e o papel da muller nela.

• B3.11. Coñecer algunhas 
caracterís=cas da vida humana 
neste período, así como o 
establecemento e a difusión de 
diferentes culturas urbanas, 
despois do neolí=co.

• XHB3.11.1. Describe formas de organización 
socio-económica e polí=ca, novas ata entón, 
como os imperios de Mesopotamia e de 
Exipto.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
• Valoración do traballo semanal 
• Traballos individuais e en grupo

Instrumentos: 
• Probas escritas de con=dos 
• Cues=onarios 
• Traballos de inves=gación

Cualificación 
final

➡ A cualificación final de curso será o resultado da media da 1º e 2º 
avaliación ( se é igual ou superior a 3,5) + o ob=do co traballo realizado 
na 3ª avaliación. Este traballo puntuará: 

• 0,5 puntos + na nota se entregou entre o 50% das tarefas correctamente 
• 0,75 puntos + na nota se entregou entre o 50% e o 75% das tarefas 

correctamente 
• 1 punto + na nota se entregou entre o 75% e 0 85% das tarefas 

correctamente 
• 1,5 puntos + na nota se entregou o 100% tarefas correctamente 
➡ Para quen non ten nin a 1º nin a 2º avaliación aprobada antes da 

adaptación desta programación (con menos dun 3,5 de media), a 
cualificación final de curso será o resultado da nota media ob=da da suma 
da 1º e da 2º avaliación (no exame de recuperación de Xuño de cada 
avaliación respec=vamente), máis a ponderación da 3ª que arriba se 
especifica.

Proba 
extraordinaria de 

setembro
Proba escrita de con=dos traballados  na 1ª e 2ª avaliación

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
• O alumnado realizará as tarefas divididas en cadernillos de ac=vidades 

trimestrais. Deberán acadar unha nota mínima de 5 nestes cadernos.

Criterios de cualificación: 
• Nota media da nota acadada nos cadernos de traballo da 1ª, 2ª e 3ª 

avaliación. 
• Se non acada a nota mínima de 5, procederase a realizar un exame de 

recuperación dos con=dos dos tres trimestres en Setembro.

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
• Suprímese o exame final ordinario da materia, que ponderaba sobre 60% 

da nota final.  
• O 100% da nota correspóndese co valor do acadado nos cadernos de 

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

AcDvidades 

• Tarefas semanais de repaso consistentes en: 
-Ac=vidades do libro de texto 
-Tarefas comentadas sobre vídeos escollidos 
-Lectura e comentario de variedade de textos 
-Reflexións escritas sobre temas de actualidade en relación coa 
materia 
-Tarefas de inves=gación en base a recursos Web

Metodoloxía 
(alumnado con 
conecDvidade e 

sen 
conecDvidade)

Dúas metodoloxías diferenciadas en relación coas diferentes 
circunstancias de cada alumno/a: 
• Repaso e reforzo dos con=dos dos temas traballados na 1ª e 2ª 

avaliación, concretando os apartados específicos a ter en conta e 
traballo con ac=vidades de repaso en relación ós mesmos. 

• Ampliación de con=dos reforzando as competencias para o 
alumnado que ten superada a 1ª e 2ª avaliación, e se empregan 
novos con=dos para traballar sobre competencias importantes 
nestes momentos, e de cara a consolidar o traballo telemá=co do 
alumnado, e a xes=ón máis autónoma do mesmo. 

Materiais e 
recursos

• Libro de texto 
• Aula virtual de Google Classroom
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado: 
-Correo electrónico 
-Comunicación cos/as =tores

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educa=va para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia. 

  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO: IES ESPIÑEIRA  

CURSO: 2º ESO 

MATERIA: XEOGRAFÍA E HISTORIA 

DEPARTAMENTO: XEOGRAFÍA E HISTORIA 



ÍNDICE 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

2. Avaliación e cualificación. 

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

4. Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

• XH- B1.3 • 2º-XHB1.3.1. Sitúa nun mapa Zsico as principais 
unidades do relevo español.

• XH- B1.5 • 2º-XHB1.5.1. Localiza nun mapa os grandes conxuntos 
ou espazos bioclimá=cos de España.

• XH- B1.6 • 2º-XHB1.6.1. Dis=ngue e localiza nun mapa as 
paisaxes de España e de Galicia.

• XH- B3.7 • 2º-XHB3.7.1. Compara as formas de vida (en diversos 
aspectos) do Imperio Romano coas dos reinos 
xermánicos.

• XH- B3.8 • 2º-XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as 
relacións entre señores e campesiños.

• XH- B3.9 • 2º-XHB3.9.1. Comprende as orixes do Islam e o seu 
alcance posterior.

• XH- B3.1 0 • 2º-XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os 
procesos de conquista e repoboación cris=ás na 
Península Ibérica.

• XH- B3.1 1 • 2º-XHB3.11.1. Comprende o impacto dunha crise 
demográfica e económica nas sociedades medievais 
europeas.

• XH- B3.1 2 • 2º-XHB3.12.1. Describe caracterís=cas da arte 
románica, gó=ca e islámica.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
• Valoración do traballo semanal 
• Traballos individuais e en grupo

Instrumentos: 
• Probas escritas de con=dos 
• Cues=onarios 
• Traballos de inves=gación

Cualificación 
final

➡ A cualificación final de curso será o resultado da media da 1º e 2º 
avaliación ( se é igual ou superior a 3,5) + o ob=do co traballo realizado 
na 3ª avaliación. Este traballo puntuará: 

• 0,5 puntos + na nota se entregou entre o 50% das tarefas correctamente 
• 0,75 puntos + na nota se entregou entre o 50% e o 75% das tarefas 

correctamente 
• 1 punto + na nota se entregou entre o 75% e 0 85% das tarefas 

correctamente 
• 1,5 puntos + na nota se entregou o 100% tarefas correctamente 
➡ Para quen non ten nin a 1º nin a 2º avaliación aprobada antes da 

adaptación desta programación (con menos dun 3,5 de media), a 
cualificación final de curso será o resultado da nota media ob=da da suma 
da 1º e da 2º avaliación (no exame de recuperación de Xuño, de cada 
avaliación respec=vamente), máis a ponderación da 3ª que arriba se 
especifica.

Proba 
extraordinaria de 

setembro
Proba escrita de con=dos traballados  na 1ª e 2ª avaliación

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
• O alumnado realizará as tarefas divididas en cadernillos de ac=vidades 

trimestrais. Deberán acadar unha nota mínima de 5 nestes cadernos.

Criterios de cualificación: 
• Nota media da nota acadada nos cadernos de traballo da 1ª, 2ª e 3ª 

avaliación. 
• Se non acada a nota mínima de 5, procederase a realizar un exame de 

recuperación dos con=dos dos tres trimestres en Setembro.

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
• Suprímese o exame final ordinario da materia, que ponderaba sobre 60% 

da nota final.  
• O 100% da nota correspóndese co valor do acadado nos cadernos de 

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

AcDvidades 

• Tarefas semanais de repaso consistentes en: 
-Ac=vidades do libro de texto 
-Tarefas comentadas sobre vídeos escollidos 
-Lectura e comentario de variedade de textos 
-Reflexións escritas sobre temas de actualidade en relación coa 
materia 
-Tarefas de inves=gación en base a recursos Web

Metodoloxía 
(alumnado con 
conecDvidade e 

sen 
conecDvidade)

Dúas metodoloxías diferenciadas en relación coas diferentes 
circunstancias de cada alumno/a: 
• Repaso e reforzo dos con=dos dos temas traballados na 1ª e 2ª 

avaliación, concretando os apartados específicos a ter en conta e 
traballo con ac=vidades de repaso en relación ós mesmos. 

• Ampliación de con=dos reforzando as competencias para o 
alumnado que ten superada a 1ª e 2ª avaliación, e se empregan 
novos con=dos para traballar sobre competencias importantes 
nestes momentos, e de cara a consolidar o traballo telemá=co do 
alumnado, e a xes=ón máis autónoma do mesmo. 

Materiais e 
recursos

• Libro de texto 
• Aula virtual de Google Classroom
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado: 
-Correo electrónico 
-Comunicación cos/as =tores

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educa=va para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia. 

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

CENTRO: IES ESPIÑEIRA  
CURSO: 3º ESO 
MATERIA: XEOGRAFÍA E HISTORIA 
DEPARTAMENTO: XEOGRAFÍA E HISTORIA 
DATA: MAIO 2020



ÍNDICE 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

2. Avaliación e cualificación. 

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

4. Información e publicidade.  
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CURSO: 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

• B1.1. Localizar e interpretar espazos 
xeográficos e lugares nun mapa ou 
imaxe satélite

• XHB1.1.1. Clasifica e dis=ngue =pos de mapas e 
imaxes satélite.

• XHB1.1.2. Localiza espazos xeográficos e lugares 
nun mapa u=lizando datos de coordenadas 
xeográficas.

• B2.1. Coñecer a organización 
administra=va e territorial de 
España.

• XHB2.1.1. Dis=ngue nun mapa polí=co a 
distribución territorial de España: comunidades 
autónomas, capitais, provincias e illas.

• B2.4. Coñecer as caracterís=cas de 
diversos =pos de sistemas 
económicos

• XHB2.4.1. Diferencia aspectos concretos e a súa 
interrelación dentro dun sistema económico.

• B3.3. Explicar as caracterís=cas 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.

• XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos 
históricos e outros feitos salientables, u=lizando 
para iso as nocións básicas de sucesión, duración 
e simultaneidade.

• XHB3.3.2. Realiza diversos =pos de eixes 
cronolóxicos e mapas históricos.

• B3.5. U=lizar o vocabulario histórico 
e ards=co con precisión, inseríndoo 
no contexto adecuado.

• XHB3.5.1. U=liza o vocabulario histórico e 
ards=co imprescindible para cada época.

• B3.6. Comprender a significación 
histórica da etapa do Renacemento 
en Europa.

• XHB3.6.1. Dis=ngue modos de periodización 
histórica (Idade Moderna, Renacemento, Barroco, 
Absolu=smo, etc.).

• B3.7. Relacionar o alcance da nova 
ollada dos humanistas, ar=stas e 
ciendficos do Renacemento con 
etapas anteriores e posteriores.

• XHB3.7.1. Iden=fica trazos do Renacemento e do 
Humanismo na historia europea, a par=r de 
fontes históricas de diversos =pos.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
• Valoración do traballo semanal 
• Traballos individuais

Instrumentos: 
• Probas escritas de con=dos 
• Cues=onarios 
• Traballos de inves=gación

Cualificación final

➡ A cualificación final de curso será o resultado da media da 1ª e 2ª 
avaliación (se é igual ou superior a 3,5) + o ob=do co traballo realizado na 3ª 
avaliación para recuperar. Este traballo puntuará: 

• 0,5 puntos + na nota se entregou entre o 50% das tarefas correctamente 
• 0,75 puntos + na nota se entregou entre o 50% e o 75% das tarefas 

correctamente 
• 1 punto + na nota se entregou entre o 75% e o 85% das tarefas 

correctamente 
• 1,5 puntos + na nota se entregou o 100% tarefas correctamente 
➡ Para quen non ten nin a 1ª nin a 2ª avaliación aprobada antes da 

adaptación desta programación (con menos dun 3,5 de media), a 
cualificación final de curso será o resultado da nota ob=da no exame de 
recuperación de Xuño destas avaliacións, máis a ponderación da 3ª que 
arriba se especifica.

Proba 
extraordinaria de 

setembro
Proba escrita de con=dos traballados  na 1ª e 2ª avaliación

Alumnado de 
materia 

pendente

Criterios de avaliación: 
• O alumnado realizará as tarefas divididas en cadernillos de ac=vidades 

trimestrais. Deberán acadar unha nota mínima de 5 nestes cadernos.

Criterios de cualificación: 
• Nota media da nota acadada nos cadernos de traballo da 1ª, 2ª e 3ª 

avaliación. 
• Se non acada a nota mínima de 5, procederase a realizar un exame de 

recuperación dos con=dos dos tres trimestres en Setembro.

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
• Suprímese o exame final ordinario da materia, que ponderaba sobre 60% da 

nota final.  
• O 100% da nota correspóndese co valor do acadado nos cadernos de 

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

AcDvidades 

• Tarefas semanais de repaso consistentes en: 
-Ac=vidades do libro de texto 
-Tarefas comentadas sobre vídeos escollidos 
-Lectura e comentario de variedade de textos 
-Reflexións escritas sobre temas de actualidade en relación coa materia 
-Tarefas de inves=gación en base a recursos Web (Ministerio, 
Greenpeace, El País, etc.)

Metodoloxía 
(alumnado con 
conecDvidade e 

sen conecDvidade)

Dúas metodoloxías diferenciadas en relación coas diferentes 
circunstancias de cada alumno/a: 
• Repaso e reforzo dos con=dos dos temas traballados na 1ª e 2ª 

avaliación, concretando os apartados específicos a ter en conta e 
traballo con ac=vidades de repaso en relación ós mesmos. 

• Ampliación de con=dos reforzando as competencias para o alumnado 
que ten superada a 1ª e 2ª avaliación, e se empregan novos con=dos 
para traballar sobre competencias importantes nestes momentos, e 
de cara a consolidar o traballo telemá=co do alumnado, e a xes=ón 
máis autónoma do mesmo. 

Materiais e 
recursos

• Libro de texto 
• Aula virtual de Google Classroom
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado: 
-Correo electrónico 
-Comunicación cos/as =tores

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educa=va para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia. 

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

CENTRO: IES ESPIÑEIRA  
CURSO: 4º ESO 
MATERIA: XEOGRAFÍA E HISTORIA 
DEPARTAMENTO: XEOGRAFÍA E HISTORIA 
DATA: MAIO 2020



ÍNDICE 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

2. Avaliación e cualificación. 

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

4. Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

• B1.1. Explicar as caracterís=cas do 
An=go Réxime nos seus sen=dos 
polí=co, social e económico.

• XHB1.1.2. Dis=ngue conceptos históricos como An=go 
Réxime e Ilustración.

• B2.2. Iden=ficar os principais feitos das 
revolucións liberais burguesas en 
Europa e América nos séculos XVIII e 
XIX.

• XHB2.2.3. Discute as implicacións da violencia 
empregando diversos =pos de fontes.

• B3.3. Entender o concepto de 
progreso, e os sacrificios e os avances 
que leva consigo.

• XHB3.3.1. Explica a situación laboral feminina e infan=l 
nas cidades industriais.

• B4.1. Iden=ficar as potencias 
imperialistas e a repar=ción de poder 
económico e polí=co no mundo no 
derradeiro cuarto do século XIX e no 
principio do XX.

• XHB4.1.1. Explica razoadamente que o concepto 
imperialismo reflicte unha realidade que influirá na 
xeopolí=ca mundial e nas relacións económicas 
transnacionais.

• XHB4.1.2. Elabora discusións sobre eurocentrismo e a 
globalización.

• B5.1. Coñecer e comprender os 
acontecementos, os feitos e os 
procesos máis importantes do período 
de entreguerras, e a súa conexión co 
presente, e estudar a xerarquía causal 
nas explicacións históricas sobre esta 
época.

• XHB5.1.1. Analiza interpretacións diversas de fontes 
históricas e historiográficas de dis=nta procedencia.

• XHB5.1.2. Relaciona algunhas cues=óns concretas do 
pasado co presente e as posibilidades do futuro, como o 
alcance das crises financeiras de 1929 e de 2008.

• XHB5.1.3. Discute as circunstancias da loita polo sufraxio 
da muller.

• B5.2. Analizar as causas do auxe dos 
fascismos en Europa.

• XHB5.2.1. Explica diversos factores que fixeron posible o 
auxe do fascismo en Europa.

• B6.1. Coñecer as causas da II Guerra 
Mundial.

• XHB6.1.1. Recoñece a xerarquía causal (diferente 
importancia dunhas causas ou outras segundo as 
narra=vas).

• B10.2. Explicar as caracterís=cas 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.

• XHB10.2.1. Ordena temporalmente algúns feitos 
históricos e outros feitos salientables, u=lizando para iso 
as nocións básicas de sucesión, duración e 
simultaneidade.

• XHB10.2.2. Realiza diversos =pos de eixes cronolóxicos e 
mapas históricos.
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• B10.3. Entender que os 
acontecementos e os procesos ocorren 
ao longo do tempo e á vez no tempo 
(diacronía e sincronía).

• XHB10.3.1. Entende que varias culturas convivían á vez 
en diferentes enclaves xeográficos.

• B10.4. U=lizar o vocabulario histórico e 
aris=co con precisión, inseríndoo no 
contexto adecuado.

• XHB10.4.1. U=liza con fluidez e precisión o vocabulario 
histórico e aris=co necesario.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
• Valoración do traballo semanal 
• Traballos individuais

Instrumentos: 
• Probas escritas de con=dos 
• Cues=onarios 
• Traballos de inves=gación

Cualificación final

➡ A cualificación final de curso será o resultado da media da 1ª e 2ª 
avaliación (se é igual ou superior a 3,5) + o ob=do co traballo realizado na 3ª 
avaliación para recuperar. Este traballo puntuará: 

• 0,5 puntos + na nota se entregou entre o 50% das tarefas correctamente 
• 0,75 puntos + na nota se entregou entre o 50% e o 75% das tarefas 

correctamente 
• 1 punto + na nota se entregou entre o 75% e o 85% das tarefas 

correctamente 
• 1,5 puntos + na nota se entregou o 100% tarefas correctamente 
➡ Para quen non ten nin a 1ª nin a 2ª avaliación aprobada antes da 

adaptación desta programación (con menos dun 3,5 de media), a 
cualificación final de curso será o resultado da nota ob=da no exame de 
recuperación de Xuño destas avaliacións, máis a ponderación da 3ª que 
arriba se especifica.

Proba 
extraordinaria de 

setembro
Proba escrita de con=dos traballados  na 1ª e 2ª avaliación

Alumnado de 
materia 

pendente

Criterios de avaliación: 
• O alumnado realizará as tarefas divididas en cadernillos de ac=vidades 

trimestrais. Deberán acadar unha nota mínima de 5 nestes cadernos.

Criterios de cualificación: 
• Nota media da nota acadada nos cadernos de traballo da 1ª, 2ª e 3ª 

avaliación. 
• Se non acada a nota mínima de 5, procederase a realizar un exame de 

recuperación dos con=dos dos tres trimestres en Setembro.

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
• Suprímese o exame final ordinario da materia, que ponderaba sobre 60% da 

nota final.  
• O 100% da nota correspóndese co valor do acadado nos cadernos de 

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

AcDvidades 

• Tarefas semanais de repaso consistentes en: 
-Ac=vidades sobre os apuntes entregados da materia 
-Tarefas comentadas sobre vídeos escollidos 
-Lectura e comentario de variedade de textos 
-Reflexións escritas sobre temas de actualidade en relación coa materia 
-Tarefas de inves=gación en relación cos con=dos mostrados

Metodoloxía 
(alumnado con 
conecDvidade e 

sen conecDvidade)

Dúas metodoloxías diferenciadas en relación coas diferentes 
circunstancias de cada alumno/a: 
• Repaso e reforzo dos con=dos dos temas traballados na 1ª e 2ª 

avaliación, concretando os apartados específicos a ter en conta e 
traballo con ac=vidades de repaso en relación ós mesmos. 

• Ampliación de con=dos reforzando as competencias para o alumnado 
que ten superada a 1ª e 2ª avaliación, e se empregan novos con=dos 
para traballar sobre competencias importantes nestes momentos, e 
de cara a consolidar o traballo telemá=co do alumnado, e a xes=ón 
máis autónoma do mesmo. 

Materiais e 
recursos

• Apuntes e presentacións feitas pola profesora sobre os diferentes temas 
• Aula virtual de Google Classroom
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado: 
-Correo electrónico 
-Comunicación cos/as =tores

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educa=va para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia. 

  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO: IES ESPIÑEIRA  

CURSO: 1º BACHARELATO 

MATERIA: HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO 

DEPARTAMENTO: XEOGRAFÍA E HISTORIA 



ÍNDICE 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

2. Avaliación e cualificación. 

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

4. Información e publicidade.  
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterios de 
avaliación

Estándares de aprendizaxe

• HMC- B1.1
• 1º-HMCB1.1.3 - Clasifica os trazos do An=go Réxime en aspectos demográficos, 

económicos, polí=cos, sociais e culturais

• HMC- B1.4 • 1º-HMCB1.4.1 - Enumera e describe as ideas da Ilustración e as do Liberalismo de 
comezos do século XIX.

• HMC-B2.1 • 1º-HMCB2.1.1 - Iden=fica as causas da primeira Revolución Industrial

• HMC- B2.2 • 1º-HMCB2.2.1 - Explica razoadamente a evolución cara á segunda Revolución 
Industrial.

• HMC- B2.4 • 1º-HMCB2.4.4 - Comenta mapas que expliquen a evolución da extensión das redes 
de transporte: ferrocarril, estradas e canles.

• HMC- B2.6 • 1º-HMCB2.6.1 - Compara as correntes de pensamento social da época da 
Revolución Industrial: socialismo utópico, socialismo cienbfico e anarquismo.

• HMC- B2.6 • 1º-HMCB2.6.2 - Dis=ngue e explica as caracterís=cas dos =pos de asociacionismo 
obreiro

• HMC-B3.3 • 1º-HMCB3.3.1 - Explica as causas da Revolución Francesa de 1789

• HMC- B3.4 • 1º-HMCB3.4.1 - Iden=fica nun mapa histórico a extensión do Imperio Napoleónico

• HMC- B3.5 • 1º-HMCB3.5.1 - Analiza as ideas defendidas e as conclusións do Congreso de 
Viena, e relació-naas coas súas consecuencias

•
• HMC- B4.3

• 1º-HMCB4.3.1 - Iden=fica e explica razoadamente as causas e as consecuencias da 
expansión colonial da 

• segunda metade do século XIX.

• HMC- B4.3 • 1º-HMCB4.3.3 - Sabe recoñecer cadeas e interconexións causais entre 
colonialismo, imperialismo e a Gran Guerra de 1914.

• HMC- B4.4 • 1º-HMCB4.4.1 - Describe as alianzas dos países máis destacados durante a Paz 
Armada.

• HMC- B4.5 • 1º-HMCB4.5.3 - Analiza e explica as etapas da Gran Guerra a par=r de mapas 
históricos.

• HMC- B4.5 • 1º-HMCB4.5.4 - Extrae conclusións de gráficos e imaxes sobre as 

• consecuencias da I Guerra Mundial.

• HMC- B5.2 • 1º-HMCB5.2.1 - Iden=fica e explica algunhas das causas da Revolución Rusa de 
1917.

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA  DE  2 6
CENTRO: 

CURSO: 

MATERIA: 

  



• HMC- B5.2 • 1º-HMCB5.2.2 - Compara a Revolución Rusa de febreiro de 1917 coa de outubro de 
1917.

• HMC- B5.3 • 1º-HMCB5.3.1 - Explica os acordos dos tratados de paz da I Guerra Mundial e 
analiza as súas consecuencias a curto prazo.

• HMC- B5.3 • 1º-HMCB5.3.2 - Analiza o papel que xoga a Sociedade de Nacións nas relacións 
internacionais, a par=r de fontes históricas.

• HMC-B5.4 • 1º-HMCB5.4.1 - Interpreta imaxes da Gran Depresión.

• HMC-B5.4 • 1º-HMCB5.4.2 - Comenta gráficas que explican a crise económica de 1929.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
• Valoración do traballo semanal 
• Traballos individuais 
• Traballos en grupo

Instrumentos: 
• Probas escritas de con=dos 
• Cues=onarios 
• Composicións de texto

Cualificación 
final

➡ A cualificación final de curso será o resultado da media da 1º e 2º 
avaliación ( se é igual ou superior a 3,5) + o ob=do co traballo realizado 
na 3ª avaliación. Este traballo puntuará: 

• 0,5 puntos + na nota se entregou entre o 50% das tarefas correctamente 
• 0,75 puntos + na nota se entregou entre o 50% e o 75% das tarefas 

correctamente 
• 1 punto + na nota se entregou entre o 75% e 0 85% das tarefas 

correctamente 
• 1,5 puntos + na nota se entregou o 100% tarefas correctamente 

➡ Para quen non ten nin a 1º nin a 2º avaliación aprobada antes da 
adaptación desta programación (con menos dun 3,5 de media), a 
cualificación final de curso será o resultado da nota media ob=da da suma 
da 1º e da 2º avaliación (no exame de recuperación  de Xuño, de cada 
avaliación respec=vamente), máis a ponderación da 3ª que arriba se 
especifica.

Proba 
extraordinaria de 

setembro
Proba escrita de con=dos traballados  na 1ª e 2ª avaliación

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
• O alumnado realizará as tarefas divididas en cadernillos de ac=vidades 

trimestrais. Deberán acadar unha nota mínima de 5 nestes cadernos. 
• Exame de con=dos das tres avaliacións

Criterios de cualificación: 
• Nota media da nota acadada nos cadernos de traballo das tres avaliacións, 

xunto coa nota acadada no exame final de xuño (50% respec=vamente da 
nota). 

• Se non acada a nota mínima de 5 en total, procederase a realizar un exame 
de recuperación dos con=dos dos tres trimestres en Setembro.

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
• Cámbiase a ponderación do traballo escrito e do exame para beneficiar ó 

alumnado (50% cada parte, no canto de 40% tarefas+60% exame).
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo, e no seu caso, ampliación) 

AcDvidades 

• Clases online 
• Tarefas semanais de repaso e ampliación consistentes en: 
-Lectura dos apartados correspondentes en base ó guión enviado 
diariamente. 
- Visualización de material didác=co (documentais, películas, enlaces 
de interese, etc.) 
-Realización de composicións de texto 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conecDvidade e 

sen 
conecDvidade) 

Dúas metodoloxías diferenciadas en relación coas diferentes 
circunstancias de cada alumno/a: 
• Repaso e reforzo dos con=dos dos temas traballados na 1ª e 2ª 

avaliación, concretando os apartados específicos a ter en conta e 
traballo con ac=vidades de repaso en relación ós mesmos. 

• Ampliación de con=dos reforzando as competencias para o 
alumnado que ten superada a 1ª e 2ª avaliación, e se empregan 
novos con=dos para traballar sobre competencias importantes 
nestes momentos, e de cara a consolidar o traballo telemá=co do 
alumnado, e a xes=ón máis autónoma do mesmo.

Materiais e 
recursos

• Libro de texto 
• Google Drive 
• Correo electrónico 
• Aula virtual de Google Classroom 
• Clases online a través da plataforma Webex
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado: 
-Correo electrónico 
-Comunicación cos/as =tores

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educa=va para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia. 

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

CENTRO: IES ESPIÑEIRA  
CURSO: 2º BACHARELATO 
MATERIA: HISTORIA DA ARTE 
DEPARTAMENTO: XEOGRAFÍA E HISTORIA 
DATA: MAIO 2020



ÍNDICE 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

2. Avaliación e cualificación. 

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

4. Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

• B1.1. Recoñecer e explicar as concepcións 
esté=cas e as caracterís=cas esenciais da 
arte grega, en relación co seu contexto 
histórico e cultural.

• HAB1.1.1. Explica as caracterís=cas esenciais da arte grega e a súa 
evolución no tempo a par=r de fontes históricas ou historiográficas.

• B1.3. Clasificar, analizar e comentar obras 
significa=vas da arte grega, aplicando un 
método que abranga diferentes enfoques 
(técnico, formal, semán=co, cultural, 
sociolóxico e histórico).

• HAB1.3.2. Iden=fica, analiza e comenta as seguintes esculturas gregas: 
Kouros de Anavysos, Auriga de Delfos, Discóbolo (Mirón), Doríforo 
(Policleto), unha metopa do Partenón (Fidias), Hermes con Dioniso neno 
(Praxíteles), Apoxiomenos (Lisipo), Vitoria de Samotracia, Venus de Milo e 
friso do altar de Zeus en Pérgamo (detalle de Atenea e Gea).

• B1.6. Clasificar, analizar e comentar obras 
significa=vas da arte romana, aplicando un 
método que abranga diferentes enfoques 
(técnico, formal, semán=co, cultural, 
sociolóxico e histórico).

• HAB1.6.1. Iden=fica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas 
romanas: Maison Carrée de Nimes, Panteón de Roma, teatro de Mérida, 
Coliseo de Roma, basílica de Maxencio e Constan=no en Roma, ponte de 
Alcántara, acueduto de Segovia, arco de Tito en Roma e columna de 
Traxano en Roma.

• HAB1.6.2. Iden=fica, analiza e comenta as seguintes esculturas romanas: 
Augusto de Prima Porta, estatua ecuestre de Marco Aurelio, relevo do Arco 
de Tito (detalle dos soldados co candelabro e outros obxectos do Templo 
de Xerusalén) e relevo da columna de Traxano.

• B2.3. Clasificar, analizar e comentar obras 
significa=vas da arte bizan=na, aplicando 
un método que abranga diferentes 
enfoques (técnico, formal, semán=co, 
cultural, sociolóxico e histórico).

• HAB2.3.1. Iden=fica, analiza e comenta o mosaico do Cortexo da 
emperatriz Teodora en San Vital de Rávena.

• B2.10. Clasificar, analizar e comentar obras 
significa=vas da arte gó=ca, aplicando un 
método que abranga diferentes enfoques 
(técnico, formal, semán=co, cultural, 
sociolóxico e histórico).

• HAB2.10.1. Iden=fica, analiza e comenta as seguintes obras 
arquitectónicas gó=cas: fachada occidental da catedral de Reims, interior 
da planta superior da Sainte Chapelle de París.

• HAB2.10.2. Iden=fica, analiza e comenta o grupo da Anunciación e a 
Visitación da catedral de Reims.

• HAB2.10.3. Iden=fica, analiza e comenta as seguintes pinturas gó=cas: 
escena de "A fuxida a Exipto", de Giojo, na Capela Scrovegni de Padua, 
"Matrimonio Arnolfini", de Jan Van Eyck, "O descendemento da cruz", de 
Roger van der Weyden, e o "Xardín das Delicias, de Hieronymus Bosch.

• B2.12. Clasificar, analizar e comentar obras 
significa=vas da arte medieval española, 
aplicando un método que abranga 
diferentes enfoques (técnico, formal, 
semán=co, cultural, sociolóxico e 
histórico).

• HAB2.12.1. Iden=fica, analiza e comenta as seguintes obras 
arquitectónicas románicas: San Vicente de Cardona (Barcelona), San 
Marnn de Frómista e a catedral de San=ago de Compostela.

• HAB2.12.3. Iden=fica, analiza e comenta as seguintes pinturas murais 
románicas: bóveda da Anunciación aos pastores no Panteón Real de San 
Isidoro de León, e ábsida de San Clemente de Tahull (Lleida).

• HAB2.12.4. Iden=fica, analiza e comenta as seguintes obras 
arquitectónicas gó=cas: fachada occidental e interior da catedral de León, 
interior da catedral de Barcelona, e interior da igrexa de San Xoán dos Reis, 
de Toledo.

• HAB2.12.6. Iden=fica, analiza e comenta as seguintes obras 
hispanomusulmás: Mesquita de Córdoba, Aljafería de Zaragoza, Giralda de 
Sevilla e Alhambra de Granada.
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• B3.3. Clasificar, analizar e comentar obras 
significa=vas da arte do Renacemento, 
aplicando un método que abranga 
diferentes enfoques (técnico, formal, 
semán=co, cultural, sociolóxico e 
histórico).

• HAB3.3.1. Iden=fica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas 
do Renacemento italiano: cúpula de Santa María das Flores e interior da 
igrexa de San Lorenzo, ambas en Florencia e de Brunelleschi; pazo Médici-
Riccardi en Florencia, de Michelozzo; fachada de Santa María Novella e do 
pazo Rucellai, ambos en Florencia e de Alber=; templo de San Pietro in 
Montorio en Roma, de Bramante; cúpula e proxecto de planta de San 
Pedro do Va=cano, de Michelangelo; Il Gesù en Roma, de Giacomo della 
Porta e Vignola; Villa Capra (Villa Rotonda) en Vicenza, de Palladio.

• HAB3.3.2. Iden=fica, analiza e comenta as seguintes esculturas do 
Renacemento italiano: primeiro panel da "Porta do Paraíso" (da creación 
do mundo á expulsión do Paraíso), de Ghiber=; "Gajamelata", de 
Donatello; "Piedade" do Va=cano, "David", "Moisés" e as tumbas 
mediceas, de Michelangelo; "O rapto das sabinas", de Giambologna.

• HAB3.3.3. Iden=fica, analiza e comenta as seguintes pinturas do 
Renacemento italiano: "O tributo da moeda" e A "Trindade", de Masaccio; 
"Anunciación" do Convento de San Marcos en Florencia, de Fra Angelico; 
"Madonna do Duque de Urbino", de Piero della Francesca; "A Virxe das 
rochas", "A úl=ma cea" e "A Gioconda", de Leonardo da Vinci; "A Escola de 
Atenas" de Rafael; a bóveda e o "Xuízo Final" da Capela Six=na, de 
Michelangelo; "A tempestade", de Giorgione; "Venus de Urbino" e "Carlos 
V en Mühlberg", de Tiziano; "O lavatorio", de Tintorejo; "As vodas de 
Caná", de Veronés.

• B3.5. Clasificar, analizar e comentar obras 
significa=vas da arte española do 
Renacemento, aplicando un método que 
abranga diferentes enfoques (técnico, 
formal, semán=co, cultural, sociolóxico e 
histórico).

• HAB3.5.1. Iden=fica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas 
do Renacemento español: fachada da Universidade de Salamanca; pazo de 
Carlos V na Alhambra de Granada, de Pedro Machuca; mosteiro de San 
Lorenzo de El Escorial, de Juan de Herrera.

• HAB3.5.3. Iden=fica, analiza e comenta as seguintes pinturas de El Greco: 
"O expolio", "A Santa Liga" ou "Adoración do nome de Xesús", "O mar=rio 
de San Mauricio", "O enterro do Señor de Orgaz", "A adoración dos 
pastores", "O cabaleiro da man no peito".

• B3.6. Recoñecer e explicar as concepcións 
esté=cas e as caracterís=cas esenciais da 
arte do Barroco, en relación co seu 
contexto histórico e cultural.

• HAB3.6.1. Explica as caracterís=cas esenciais do Barroco.

• B3.8. Clasificar, analizar e comentar obras 
significa=vas da arte do Barroco, aplicando 
un método que abranga diferentes 
enfoques (técnico, formal, semán=co, 
cultural, sociolóxico e histórico).

• HAB3.8.1. Iden=fica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas 
do Barroco europeo do século XVII: fachada de San Pedro do Va=cano, de 
Carlo Maderno; columnata da praza de San Pedro do Va=cano, de Bernini; 
San Carlos das Catro Fontes en Roma, de Borromini; Pazo de Versalles, de 
Le Vau, J.H. Mansart e Le Nôtre.

• HAB3.8.2. Iden=fica, analiza e comenta as seguintes esculturas de Bernini: 
"David", "Apolo" e "Dafne", "A éxtase de Santa Teresa", "Cátedra de San 
Pedro".

• HAB3.8.3. Iden=fica, analiza e comenta as seguintes pinturas do Barroco 
europeo do século XVII: "Vocación de San Mateo" e "Morte da Virxe", de 
Caravaggio; "Triunfo de Baco e Ariadna", na bóveda do pazo Farnese de 
Roma, de Annibale Carracci; "Adoración do nome de Xesús", bóveda de Il 
Gesù en Roma, de Gaulli (Il Baciccia); "Adoración dos Magos", "As tres 
Grazas" e "O xardín do Amor", de Rubens; "A lección de anatomía do 
doutor Tulpy", "A rolda nocturna", de Rembrandt.
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• B3.10. Clasificar, analizar e comentar obras 
significa=vas da arte española do Barroco, 
aplicando un método que abranga 
diferentes enfoques (técnico, formal, 
semán=co, cultural, sociolóxico e 
histórico).

• HAB3.10.1. Iden=fica, analiza e comenta as seguintes obras 
arquitectónicas do Barroco español do século XVII: Praza Maior de Madrid, 
de Xoán Gómez de Mora; Retablo de Santo Estevo de Salamanca, de 
Churriguera.

• HAB3.10.3. Iden=fica, analiza e comenta as seguintes pinturas españolas 
do Barroco español do século XVII: "Mar=rio de San Filipe", "O soño de 
Xacob" e "O zambro", de Ribera; "Bodegón" do Museo do Prado, de 
Zurbarán; "O augador de Sevilla, "Os borrachos", "A fragua de Vulcano", "A 
rendición de Breda", "O Príncipe Baltasar Carlos a cabalo", "A Venus do 
espello", "As meninas" e "As fiandeiras", de Velázquez; "A Sagrada Familia 
do paxariño", "A Inmaculada de El Escorial", "Os nenos da concha" e 
"Nenos xogando aos dados", de Murillo.

• B3.11. Recoñecer e explicar as 
concepcións esté=cas e as caracterís=cas 
esenciais da arte do século XVIII, 
relacionando cada un dos seus es=los cos 
seus respec=vos contextos históricos e 
culturais.

• HAB3.11.1. Explica o século XVIII como época de coexistencia de vellos e 
novos es=los arns=cos nun contexto histórico de cambios profundos.

• HAB3.11.2. Compara o Barroco tardío e o Rococó, e especifica a diferente 
concepción da vida e a arte que encerran.

• HAB3.11.3. Explica as razóns do xurdimento do Neoclasicismo e as súas 
caracterís=cas xerais en arquitectura, escultura e pintura.

• HAB3.11.4. Comenta a escultura neoclásica a través da obra de Canova.

• HAB3.11.5. Especifica as posibles coincidencias entre o Neoclasicismo e o 
Roman=cismo na pintura de David.

• HAB3.11.6. Dis=ngue entre a corrente tradicional e a clasicista da 
arquitectura barroca española do século XVIII.

• HAB3.11.7. Explica a figura de Salzillo como derradeiro representante da 
imaxinaría relixiosa española en madeira policromada.

• B3.12. Clasificar, analizar e comentar obras 
significa=vas da arte do século XVIII, 
aplicando un método que abranga 
diferentes enfoques (técnico, formal, 
semán=co, cultural, sociolóxico e 
histórico).

• HAB3.12.1. Iden=fica, analiza e comenta as seguintes obras 
arquitectónicas do século XVIII: fachada do Hospicio de San Fernando de 
Madrid, de Pedro de Ribera; fachada do Obradoiro da catedral de San=ago 
de Compostela, de Casas e Novoa; Pazo Real de Madrid, de Juvara e 
Sacchex; Panteón de París, de Soufflot; Museo do Prado en Madrid, de 
Juan de Villanueva.

• HAB3.12.2. Iden=fica, analiza e comenta as seguintes obras escultóricas do 
século XVIII: "A oración no horto", de Salzillo; "Eros e Psique" e "Paulina 
Bonaparte", de Canova.

• B4.2. Clasificar, analizar e comentar obras 
significa=vas de Goya, aplicando un 
método que abranga diferentes enfoques 
(técnico, formal, semán=co, cultural, 
sociolóxico e histórico).

• HAB4.2.1. Iden=fica, 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".

• B4.3. Recoñecer e explicar as concepcións 
esté=cas e as caracterís=cas esenciais da 
arquitectura do século XIX, relacionando 
cada un dos seus es=los cos seus 
respec=vos contextos históricos e 
culturais.

• HAB4.3.1. Describe as caracterís=cas e a evolución da arquitectura do ferro 
no século XIX, en relación cos avances e as necesidades da revolución 
industrial.

• HAB4.3.5. Explica as caracterís=cas e principais tendencias da arquitectura 
modernista.

• B7.1. U=lizar a terminoloxía específica da 
arte nas exposicións orais e escritas, 
denominando con precisión os elementos 
e as técnicas principais.

• HAB7.1.1. U=liza con corrección a terminoloxía específica das artes en 
exposicións orais e escritas.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
• Valoración do traballo semanal 
• Traballos de comentario de láminas individuais

Instrumentos: 
• Probas escritas de con=dos 
• Cues=onarios 
• Comentarios escritos

Cualificación final

➡ Para quen =vera a 1ª e 2ª avaliacións aprobadas antes da adaptación 
desta programación, a cualificación final de curso será o resultado da 
media da 1ª e 2ª avaliación + o ob=do co traballo realizado na 3ª 
avaliación. Este traballo puntuará: 

• 0,5 puntos + na nota se entregou entre o 50% das tarefas correctamente 
• 0,75 puntos + na nota se entregou entre o 50% e o 75% das tarefas 

correctamente 
• 1 punto + na nota se entregou entre o 75% e 0 85% das tarefas 

correctamente 
• 1,5 puntos + na nota se entregou o 100% tarefas correctamente 
➡ Para quen non =vera algunha ou ningunha avaliación aprobada antes da 

adaptación desta programación, a cualificación final de curso será o 
resultado da nota ob=da no exame de recuperación, de Xuño, de cada 
avaliación respec=vamente, máis a ponderación da 3ª que arriba se 
especifica.

Proba 
extraordinaria de 

setembro
Proba escrita de con=dos traballados  na 1ª e 2ª avaliación

Alumnado de 
materia 

pendente

Criterios de avaliación: 
• O alumnado realizará as tarefas divididas en cadernillos de ac=vidades 

trimestrais. Deberán acadar unha nota mínima de 5 nestes cadernos. 
• Exame de con=dos das tres avaliacións

Criterios de cualificación: 
• Nota media da nota acadada nos cadernos de traballo das tres avaliacións, 

xunto coa nota acadada no exame final de xuño (50% respec=vamente da 
nota). 

• Se non acada a nota mínima de 5 en total, procederase a realizar un exame 
de recuperación dos con=dos dos tres trimestres en Setembro.

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
• Cámbiase a ponderación do traballo escrito e do exame para beneficiar ó 

alumnado (50% cada parte, no canto de 40% tarefas+60% exame).
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo, e no seu caso, ampliación) 

AcDvidades 

• Tarefas semanais de repaso consistentes en: 
-Lectura dos apartados correspondentes en base ó guión enviado 
diariamente. 
-Traballo comentado sobre as láminas de arte marcadas

Metodoloxía 
(alumnado con 
conecDvidade e 

sen conecDvidade)

Dúas metodoloxías diferenciadas en relación coas diferentes 
circunstancias de cada alumno/a: 
• Repaso e reforzo dos con=dos dos temas traballados na 1ª e 2ª 

avaliación, concretando os apartados específicos a ter en conta e 
traballo con ac=vidades de repaso en relación ós mesmos, para o 
alumnado que non ten aprobadas ditas avaliacións (ou algunha delas) 

• Ampliación de con=dos rela=vos ó programa deseñado pola CIUG 
para as ABAU deste curso, reforzando aqueles temas que quedaron 
menos claros, ou que o alumnado considere que deben repasar 
mellor.

Materiais e 
recursos

• Apuntes e presentacións feitas pola profesora sobre os diferentes temas 
• Google Drive 
• Correo electrónico
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado: 
-Correo electrónico 
-Comunicación cos/as =tores

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educa=va para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia. 
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterios de 
avaliación

Estándares de aprendizaxe

• HE- B1.1 • 2º-HEB1.1.1 - Explica as diferenzas entre a economía e a organización social do 
Paleolí=co e do Neolí=co, e as causas do cambio.

• HE- B1.1 • 2º-HEB1.1.3 - Describe os avances no coñecemento das técnicas metalúrxicas e 
explica as súas repercusións.

• HE- B1.1 • 2º-HEB1.1.7 - Define o concepto de romanización e describe os medios empregados 
para levala a cabo.

• HE- B1. • 2º-HEB1.1.8 - Compara o ritmo e grao de romanización dos territorios peninsulares.

• HE-B2.1 • 2º-HEB2.1.1 - Explica as causas da invasión musulmá e da súa rápida ocupación da 
Península.

• HE- B2.1
• 2º-HEB2.1.2 - Representa unha liña do tempo desde 711 ata 1474 e sitúa nunha 

ringleira os principais acontecementos rela=vos a Al-Andalus e noutra os rela=vos 
aos reinos cris=áns.

• HE- B2.1 • 2º-HEB2.1.3 - Describe a evolución polí=ca de Al- Andalus.

• HE- B2.2 • 2º-HEB2.2.4 - Comenta o ámbito territorial e as caracterís=cas de cada sistema de 
repoboación, así como as súas causas e as súas consecuencias.

• HE- B2.3 • 2º-HEB2.3.1 - Describe as grandes fases da evolución económica dos territorios 
cris=áns durante a Idade Media.

• HE- B2.4 • 2º-HEB2.4.1 - Explica a orixe e as caracterís=cas do réxime señorial e a sociedade 
estamental no ámbito cris=án.

• HE- B3.1 • 2º-HEB3.1.1 - Define o concepto de unión dinás=ca aplicado a Castela e Aragón en 
tempos dos Reis Católicos e describe as caracterís=cas do novo Estado.

• HE-B3.1 • 2º-HEB3.1.3 - Analiza as relacións dos Reis Católicos con Portugal e os obxec=vos que 
perseguían.

• HE- B3.2 • 2º-HEB3.2.1 - Compara os imperios territoriais de Carlos I e de Filipe II, e explica os 
problemas que provocaron.

• HE-B3.3 • 2º-HEB3.3.2 - Explica os principais proxectos de reforma do Conde Duque de 
Olivares.

• HE- B3.3 • 2º-HEB3.3.5 - Explica os principais factores da crise demográfica e económica do 
século XVII, e as súas consecuencias.

• HE-B4.1 • 2º-HEB4.1.1 - Explica as causas da Guerra de Sucesión Española e a composición dos 
bandos en conflito.
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• HE- B4.1 • 2º-HEB4.1.3 - Detalla as caracterís=cas da nova orde europea xurdida da Paz de 
Utrecht e o papel de España nela.

• HE- B4.2 • 2º-HEB4.2.1 - Define os decretos de nova planta e explica a súa importancia na 
configuración do novo Estado borbónico.

• HE- B4.5 • 2º-HEB4.5.1 - Comenta as ideas fundamentais da Ilustración e define o concepto de 
despo=smo ilustrado.

• HE- B5.1 • 2º-HEB5.1.1 - Resume os cambios que experimentan as relacións entre España e 
Francia desde a Revolución Francesa ata o comezo da Guerra de Independencia.

• HE- B5.1 • 2º-HEB5.1.2 - Describe a Guerra da Independencia: as súas causas, a composición 
dos bandos en conflito e o desenvolvemento dos acontecementos.

• HE-B5.2 • 2º-HEB5.2.2 - Comenta as caracterís=cas esenciais da Cons=tución de 1812.

• HE- B5.3
• 2º-HEB5.3.1 - Detalla as fases do conflito entre liberais e absolu=stas durante o 

reinado de Fernando VII.

• HE-B5.3 • 2º-HEB5.3.2 - Define o carlismo e resume a súa orixe e os apoios con que contaba 
inicialmente.

• HE-B6.1 • 2º-HEB6.1.2 - Especifica as causas e consecuencias das dúas primeiras guerras 
carlistas.

• HE- B6.2 • 2º-HEB6.2.2 - Resume as etapas da evolución polí=ca do reinado de Isabel II desde a 
súa minoría de idade, e explica o papel dos militares.

• HE- B6.2 • 2º-HEB6.2.4 - Compara as desamor=zacións de Mendizábal e Madoz, e especifica os 
obxec=vos dunha e outra.

• HE- B6.3 • 2º-HEB6.3.1 - Compara o Estatuto Real de 1834 e as Cons=tucións de 1837 e 1845.

• HE-B6.4 • 2º-HEB6.4.1 - Explica as etapas polí=cas do Sexenio Democrá=co.

• HE-B6.4 • 2º-HEB6.4.2 - Describe as caracterís=cas esenciais da Cons=tución democrá=ca de 
1869.

• HE-B6.4 • 2º-HEB6.4.3 - Iden=fica os grandes conflitos do sexenio e explica as súas 
consecuencias polí=cas.

• HE-B7.1 • 2º-HEB7.1.1 - Explica os elementos fundamentais do sistema polí=co ideado por 
Cánovas.

• HE-B7.1 • 2º-HEB7.1.2 - Especifica as caracterís=cas esenciais da Cons=tución de 1876.

• HE-B7.1 • 2º-HEB7.1.3 - Describe o funcionamento real do sistema polí=co da Restauración.
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• HE-B8.2 • 2º-HEB8.2.1 - Explica os efectos económicos das desamor=zacións de Mendizábal e 
Madoz.

• HE-B8.2 • 2º-HEB8.2.3 - Describe a evolución da industria téx=l catalá, a siderurxia e a minaría 
ao longo do século XIX.

• HE-B8.2 • 2º-HEB8.2.6 - Explica os obxec=vos da rede ferroviaria e as consecuencias da lei xeral 
de ferrocarrís de 1855.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
• Valoración do traballo semanal 
• Traballos de composicións de texto individuais

Instrumentos: 
• Probas escritas de con=dos 
• Cues=onarios 
• Composicións de texto

Cualificación 
final

➡ Para quen =vera a 1ª e 2ª avaliacións aprobadas antes da adaptación 
desta programación, a cualificación final de curso será o resultado da 
media da 1ª e 2ª avaliación + o ob=do co traballo realizado na 3ª 
avaliación. Este traballo puntuará: 

• 0,5 puntos + na nota se entregou entre o 50% das tarefas correctamente 
• 0,75 puntos + na nota se entregou entre o 50% e o 75% das tarefas 

correctamente 
• 1 punto + na nota se entregou entre o 75% e 0 85% das tarefas 

correctamente 
• 1,5 puntos + na nota se entregou o 100% tarefas correctamente 
➡ Para quen non =vera algunha ou ningunha avaliación aprobada antes da 

adaptación desta programación, a cualificación final de curso será o 
resultado da nota ob=da no exame de recuperación (en Xuño) de cada 
avaliación respec=vamente, máis a ponderación da 3ª que arriba se 
especifica.

Proba 
extraordinaria de 

setembro

Proba escrita de con=dos traballados  na 1ª e 2ª avaliación

Alumnado de 
materia 

pendente

Criterios de avaliación: 
N/A

Criterios de cualificación: 
N/A

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
N/A
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo, e no seu caso, ampliación) 

AcDvidades 

• Clases online 
• Tarefas semanais de repaso e ampliación consistentes en: 
-Lectura dos apartados correspondentes en base ó guión enviado 
diariamente. 
- Visualización de material didác=co (documentais, películas, enlaces 
de interese, etc.) 
-Realización de composicións de texto 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conecDvidade e 

sen 
conecDvidade) 

Dúas metodoloxías diferenciadas en relación coas diferentes 
circunstancias de cada alumno/a: 
• Repaso e reforzo dos con=dos dos temas traballados na 1ª e 2ª 

avaliación, concretando os apartados específicos a ter en conta e 
traballo con ac=vidades de repaso en relación ós mesmos, para o 
alumnado que non ten aprobadas ditas avaliacións (ou algunha 
delas) 

• Ampliación de con=dos rela=vos ó programa deseñado pola CIUG 
para as ABAU deste curso, reforzando aqueles temas que quedaron 
menos claros, ou que o alumnado considere que deben repasar 
mellor.

Materiais e 
recursos

• Libro de texto 
• Google Drive 
• Correo electrónico 
• Aula virtual de Google Classroom 
• Clases online a través da plataforma Webex
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado: 
-Correo electrónico 
-Comunicación cos/as =tores

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educa=va para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia. 

  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO: IES ESPIÑEIRA  

CURSO: 2º BACHARELATO 

MATERIA: XEOGRAFÍA E HISTORIA DE GALICIA 

DEPARTAMENTO: XEOGRAFÍA E HISTORIA 



ÍNDICE 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

2. Avaliación e cualificación. 

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

4. Información e publicidade.  
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

• B2.1. Dis=nguir as singularidades do espazo 
xeográfico galego, situando e analizando as 
súas unidades de relevo. 

• XHGB2.1.1. Iden=fica e coñece as unidades 
xeomorfológicas de Galicia e coñece a súa evolución 
xeolóxica.

• B2.2. Dis=nguir as variantes climá=cas 
galegas, sinalando os elementos e os factores 
que as conforman.

• XHGB2.2.1. Describe e compara as variantes 
climá=cas de Galicia, analizando os factores e os 
elementos caracterís=cos destes a través de mapas 
de tempo, gráficas climá=cas, etc. 

• B3.2. Iden=ficar o espazo rural e as 
ac=vidades do sector primario (agricultura e 
gandaría). Apreciar a importancia do mar na 
economía e na sociedade galegas (evolución 
das técnicas de pesca e industrialización do 
sector), así como os riscos e as oportunidades 
da explotación forestal.

• XHGB3.2.1. Iden=fica e coñece as ac=vidades propias 
do sector primario, así como a modernización agraria 
de Galicia experimentada a par=r do primeiro terzo 
do século XX.

• B3.4. Analizar a terciarización da economía 
galega, u=lizando as fontes dispoñibles na 
rede e na bibliograea. Coñecer as pautas do 
seu desenvolvemento e os seus sectores.

• XHGB3.4.1. Explica a incidencia do sector de servizos 
na economía galega, e comenta gráficas e estafs=cas 
que expliquen a ar=culación do tecido comercial e as 
súas múl=ples interrelacións.

• B4.1. Recoñecer e valorar os procesos máis 
significa=vos para a formación histórica da 
iden=dade de Galicia. Coñecer a cronoloxía 
dos feitos culturais da prehistoria, as 
principais estacións arqueolóxicas e as 
caracterís=cas principais dos achados 
materiais, e valorar a súa significación 
documental.

• XHGB4.1.1. Explica as diferenzas entre a economía e 
a organización social do Paleolí=co e o mundo 
megalí=co.

• XHGB4.1.2. Analiza a evolución da metalurxia e a súa 
vinculación coas rutas atlán=cas de intercambio.

• XHGB4.1.3. Describe a evolución do mundo castrexo 
e coñece os principais depósitos arqueolóxicos, tanto 
costeiros como do interior. 

• B4.2. Explicar a globalidade do fenómeno 
coñecido como a romanización, os novos usos 
sociais e económicos, e a ar=culación viaria 
do territorio.

• XHGB4.2.1. Explica, con criterios derivados da 
metodoloxía histórica, o concepto de romanización. 

• B4.3. Procurar información sobre a monarquía 
sueva, o seu ámbito territorial e a súa 
organización, e explicar as circunstancias que 
a levaron a verse dominada polos visigodos.

• XHGB4.4.1. Explica a evolución polí=ca dos reinos 
peninsulares e o papel representado polo territorio 
de Galicia nese proceso.
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• B4.4. Analizar os fundamentos xeopolí=cos da 
mudante estrutura dos reinos peninsulares en 
permanente dialéc=ca con Al-Andalus e o 
papel representado polo territorio galego. 
Entender a evolución dos tempos medievais 
cara ao restablecemento das producións 
artesanais e os intercambios comerciais, baixo 
os parámetros dunha sociedade fondamente 
estamental, valorando a importancia cardinal 
do camiño de San=ago.

• XHGB4.4.2. Comenta a evolución económica da Galicia 
medieval posta en relación coa súa estrutura social.

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
• Valoración do traballo semanal 
• Traballos en grupo

Instrumentos: 
• Probas escritas e orais de contados 
• Exposicións orais

Cualificación 
final

➡ Para quen =vera a 1ª e 2ª avaliacións aprobadas antes da adaptación 
desta programación, a cualificación final de curso será o resultado da 
media da 1ª e 2ª avaliación + o ob=do co traballo realizado na 3ª 
avaliación. Este traballo puntuará: 

• 0,5 puntos + na nota se entregou entre o 50% das tarefas correctamente 
• 0,75 puntos + na nota se entregou entre o 50% e o 75% das tarefas 

correctamente 
• 1 punto + na nota se entregou entre o 75% e 0 85% das tarefas 

correctamente 
• 1,5 puntos + na nota se entregou o 100% tarefas correctamente 
➡ Para quen non =vera algunha ou ningunha avaliación aprobada antes da 

adaptación desta programación, a cualificación final de curso será o 
resultado da nota ob=da no exame de recuperación, de Xuño, de cada 
avaliación respec=vamente, máis a ponderación da 3ª que arriba se 
especifica.

Proba 
extraordinaria de 

setembro
Proba escrita de con=dos traballados  na 1ª e 2ª avaliación

Alumnado de 
materia 

pendente

Criterios de avaliación: 
N/A

Criterios de cualificación: 
N/A

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
N/A
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo, e no seu caso, ampliación) 

AcDvidades 

• Tarefas de ampliación consistentes en: 
- Visualización de material didác=co (documentais, películas, enlaces 
de interese, etc.) 
-Realización de ac=vidades 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conecDvidade e 

sen 
conecDvidade) 

Dúas metodoloxías diferenciadas en relación coas diferentes 
circunstancias de cada alumno/a: 
• Repaso e reforzo dos con=dos dos temas traballados na 1ª e 2ª 

avaliación, concretando os apartados específicos a ter en conta e 
traballo con ac=vidades de repaso en relación ós mesmos, para o 
alumnado que non ten aprobadas ditas avaliacións (ou algunha 
delas) 

• Ampliación de con=dos reforzando as competencias para o 
alumnado que ten superada a 1ª e 2ª avaliación, e se empregan 
novos con=dos para traballar sobre competencias importantes 
nestes momentos, e de cara a consolidar o traballo telemá=co do 
alumnado, e a xes=ón máis autónoma do mesmo.

Materiais e 
recursos

• Apuntamentos proporcionados pola profesora 
• Google Drive 
• Correo electrónico
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado: 
-Correo electrónico 
-Comunicación cos/as =tores

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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