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PÁXINA 3 DE 5 CENTRO: IES DE FENE
CURSO: MÓDULO IV – ESA

MATERIA: ÁMBITO SOCIEDADE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

1ª AVALIACIÓN

a-c-d-g-h-l

B3.16. Mundo clásico. Grecia: as
"polis" gregas e a súa expansión.

B3.16. Coñecer os trazos principais
das polis gregas e a
transcendencia do concepto de
democracia.

XHB3.16.1. Identifica trazos da
organización socio-política e
económica das polis gregas a
partir de fontes históricas de
diferentes tipos

CSC, CAA

g-l B3.17. Mudo clásico. Grecia:
expansión comercial e política das
polis gregas.

B3.17. Entender a transcendencia
do concepto de colonización.

XHB3.17.1. Localiza nun mapa
histórico as colonias gregas do
Mediterráneo.

CSC, CAA

a-c-d-g-l
B3.18. Mundo clásico. Imperio de

Alexandre Magno e os seus
sucesores: helenismo.

B3.18. Distinguir entre o sistema
político grego e o helenístico.

XHB3.8.2. Contrasta as accións
políticas da Atenas de Pericles co
imperio de Alexandre Magno.

CSC, CAA

f-g-h-l-n B3.19. Mundo clásico. Grecia e o
helenismo: arte, ciencia, teatro e
filosofía.

B3.19. Entender o alcance do
clásico na arte e na cultura
occidentais.

XHB3.19.1. Explica as
características esenciais da arte
grega e a súa evolución no
tempo.

CSC, CCEC
CCL

2ª AVALIACIÓN

b-e-f-g-h

B1.1. Localización. Latitude e
lonxitude

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

XHB1.1.1. Clasifica e distingue tipos
de mapas e imaxes satélite.

CAA, CMCCT
CCL, CD

XHB1.1.3. Coñece e interpreta os
tipos mapas temáticos

CAA, CMCCT
CCL, CD

a-b-e-f-g-l-h

B2.1. Organización política e
territorial de España.

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

XHB2.1.1. Distingue nun mapa
político a distribución territorial de
España: comunidades
autónomas, capitais, provincias e
illas.

CCL, CMCCT
CD, CAA

CSC

b-e-c-f-g-h
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.

XHB2.2.1. Compara a poboación
activa de cada sector en diversos
países e analiza o grao de
desenvolvemento que amosan
estes datos.

CCL, CMCCT
CD, CAA

CSC
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
- Os establecidos na programación de referencia para as dúas primeiras avaliacións: co-

avaliación, produción de tarefas, cuestionarios, vídeos de avaliación, comentarios e
reflexións;

- Ao que se lle engaden as actividades realizadas de forma online polo alumnado.

Instrumentos:
- Resolución e rúbricas de produción de tarefas/traballo,
- Test,
- Actividades interactivas,
- Exercicios e tarefas: resumos, eixes cronolóxicos, análise de textos e documentos…

Cualificación final

- A cualificación final será a media ponderada das dúas avaliacións.
- Establécese un Plan de Traballo para a 1ª e 2ª avaliación do Módulo IV no que se valorará

unicamente as tarefas realizadas polos alumnos na casa, que pasará a ser o 100 % da nota
da avaliación.

Proba extraordinaria
de setembro

- Para os alumnos que non acadaron avaliación positiva en xuño contémplase un Plan de
Recuperación das avaliacións suspensas, 1ª e 2ª avaliación, mediante a realización de
actividades que terán que presentar antes da celebración da Avaliación Extraordinaria de
Setembro para poder aprobar.

- Esta medida académica prevalecerá sobre a posibilidade de poder facer o exame presencial
de setembro, ao que o alumno deberá asistir no caso de poder celebrarse.

Alumnado de
materia pendente

Criterios de avaliación:
A materia ÁMBITO SOCIEDADE MÓDULO IV – ESA non pode ser materia pendente.

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
CURSO 2019/2020

PÁXINA 5 DE 5 CENTRO: IES DE FENE
CURSO: MÓDULO IV – ESA

MATERIA: ÁMBITO SOCIEDADE

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

Actividades

- Lectura e repasos das unidades didácticas da materia.
- Lectura e comprensión de información a través de preguntas/respostas guiadas que figuran

no solucionario e nos recursos de atención á diversidade.
- Visionado de vídeos e/ou películas con preguntas guiadas para facilitar a súa comprensión

e relación cos contidos clave.
- Realización de fichas de reforzo e consolidación dos estándares de aprendizaxe

seleccionados.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

- Utilización prioritaria do correo electrónico (a través dun correo creado do grupo a
comezos do curso) como complemento da actividade lectiva presencial.

- As tarefas tratarán fundamentalmente cuestións consideradas imprescindibles (reforzo e
consolidación dos estándares básicos) e a resposta escrita do alumno procurará axeitarse
obxectivamente ao explicado nas sesións presenciais.

- Consultas do alumnado en horario aberto mediante chat e correo electrónico.
- Realización de videoconferencia cando se precise para salientar aspectos clave.

Materiais e recursos - Materiais de apoio: as unidades didácticas escaneadas coas súas presentacións, apuntes
proporcionados por profesor, glosarios, vídeos, etc.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Tanto a través do correo electrónico, como do chat do grupo, como a través das titorías
faremos chegar ao alumnado e ás familias os cambios introducidos na programación.

Publicidade Publicación na páxina web do centro.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

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 que a
desencadean e as súas influencias na vida cotiá. 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.
HMCB5.5.3. Analiza a partir de fontes contrapostas as relacións internacionais
anteriores ao estoupido da II Guerra Mundial.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Autoavaliación
Coavaliación
Produción de tarefas
Tests,  cuestionarios, vídeos de avaliación
Comentarios e reflexións
Instrumentos:
Resolución e rúbricas de produción de tarefas/traballo
Test de autoavaliación
Rúbricas de comentarios.
Rúbricas de autoavaliación
Rúbricas de coavaliación

Cualificación final

1ª avaliación: 50%
2ª avaliación: 50%
3ª avaliación: Posibilidade de incremento da cualificación final ata 1 punto
e posibilidade de recuperar a 1ª e/ou 2ª avaliación.

Proba
extraordinaria de

setembro

Consistirá na entrega dunhas tarefas que se deberán realizar durante os
meses de verán. A valoración dese traballo dun xeito positivo garantirá o
aprobado en setembro. Ademais, e de xeito voluntario, poderá
presentarse á proba extraordinaria que estará referida na súa totalidade
aos criterios de avaliación e competencias imprescindibles desenvolvidos
ao longo das dúas primeiras avaliacións.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:
B5-4. Explicar a Gran Depresión
describindo os factores que a
desencadean 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.

B5.7. Identificar e explicar que
desencadea a II Guerra Mundial, así
como os feitos máis característicos.

HMCB5.7.1. Identifica e explica as
causas que desencadean a II
Guerra Mundial a partir de fontes
históricas.
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B5.8. Establecer as etapas do
desenvolvemento da II Guerra
Mundial, distinguindo as que
afectaron a Europa e as que
afectaron os Estados Unidos e a
Xapón.

HMCB5.8.1. Explica as etapas da II
Guerra Mundial tanto na fronte
europea como na guerra do
Pacífico.

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.

HMCB5.10.2. 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.

Criterios de cualificación: A cualificación final será o resultado da media
das probas e traballos realizados na materia pendente nas dúas primeiras
avaliacións e o traballo presentado na 3ª avaliación ou de selo caso os
traballos de recuperación da 1ª e 2ª avaliación.

Procedementos e instrumentos de avaliación: suspéndense os criterios de
cualificación establecidos na Programación Xeral do Departamento de
Xeografía e Historia 2019-20; isto é: o 70 % da nota exames ou probas
escritas (ata 7 puntos) e o 30 % traballo do alumnado (ata 3 puntos), por
outros criterios nos que se valorará unicamente o traballo realizado polos
alumnos, que pasará a ser o 100 % da nota da avaliación.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación)

Actividades

Lectura e repasos das unidades didácticas da materia, realización de
cuestionarios tipo test con preguntas de resposta múltiple, de
resposta aberta e de resposta pechada, lectura e comprensión de
información a través de preguntas guiadas, visionado de vídeos e/ou
películas con preguntas guiadas durante a visualización (no caso dos
vídeos) para traballar elementos clave. Realización de fichas de
reforzo dos estándares de aprendizaxe seleccionados.
Para o alumnado coas dúas avaliacións aprobadas continuarase o
traballo cos estándares de aprendizaxe dos bloques de contidos
procedentes.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Utilización prioritaria de Google Classroom que xa se viña utilizando
como complemento da actividade lectiva presencial.
As tarefas tratarán fundamentalmente cuestión consideradas
imprescindibles; as explicación serán moito máis detalladas así como a
retroalimentación no momento da corrección.
Consultas do alumnado en horario aberto mediante chat, correo
electrónico, comentarios privados/públicos nas actividades de
Classroom.
Realización de videoconferencia cando se precise para salientar
aspectos clave.

Materiais e recursos
Materiais de apoio publicados nas aula virtual de Google Classroom,
apuntes proporcionados por profesor, presentacións, vídeos,  enlaces
a páxinas web relevantes...
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Tanto a través da plataforma Google Classroom, no correo electrónico
no chat do grupo, como a través das titorías faremos chegar ao
alumnado e ás familias os cambios introducidos na programación.

Publicidade Publicación na páxina web do centro e na correspondente aula virtual
de Google Classroom.



Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 8 CENTRO: IES DE FENE
CURSO: 2º BAC

MATERIA: HISTORIA DA ARTE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

NON SE REALIZAN MODIFICACIÓNS NESTE APARTADO
TRABALLARASE DE ACORDO Á PLANFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN
XERAL DESTA MATERIA DE CARA A PROBA DAS ABAU.
NON HAI ALUMNADO COA 1º E/OU 2ª AVALIACIÓN SUSPENSA.
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MATERIA: HISTORIA DA ARTE

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Autoavaliación
Coavaliación
Produción de tarefas
Tests, cuestionarios, vídeos de avaliación
Comentarios e reflexións
Instrumentos:
Resolución e produción de tarefas/traballo
Realización de comentarios.

Cualificación final

1ª avaliación: 50%
2ª avaliación: 50%
3ª avaliación: Posibilidade de incremento da cualificación final ata 1 punto
e posibilidade de recuperar a 1ª e/ou 2ª avaliación.

Proba
extraordinaria de

setembro

De selo caso arbritrarase a realización de tarefas.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:
A MATERIA DE HISTORIA DE XEOGRAFÍA DE 2º BACHARELATO NON PODE
SER MATERIA PENDENTE

Criterios de cualificación: ------------------------

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

Actividades

Lectura e repasos das unidades didácticas da materia, realización de
comentarios de obras de arte, lectura e comprensión de información a
través de preguntas, visionado de vídeos e/ou películas
Materiais de apoio publicados nas aula virtual de Google Classroom,
apuntes proporcionados por profesor, presentacións, vídeos,  enlaces
a páxinas web relevantes...
Para o alumnado coas dúas avaliacións aprobadas continuarase o
traballo cos estándares de aprendizaxe dos bloques de contidos
procedentes.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Utilización prioritaria de Google Classroom que xa se viña utilizando
como complemento da actividade lectiva presencial.
As tarefas traballarán os contidos previstos para a 3ª avaliación, é
dicir, ampliarase materia. O alumnado está de acordo con esta medida
que lle facilita as eleccións de preguntas nas probas das ABAU.
Consultas do alumnado en horario aberto mediante chat, correo
electrónico, comentarios privados/públicos nas actividades de
Classroom.
Realización de videoconferencia cando se precise para salientar
aspectos clave.

Materiais e recursos
Materiais de apoio publicados nas aula virtual de Google Classroom,
apuntes proporcionados por profesor, presentacións, vídeos,  enlaces
a páxinas web relevantes...
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Tanto a través da plataforma Google Classroom, no correo electrónico
no chat do grupo, como a través das titorías faremos chegar ao
alumnado e ás familias os cambios introducidos na programación.

Publicidade Publicación na páxina web do centro e na correspondente aula virtual
de Google Classroom.



Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
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MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA

ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

3ª AVALIACIÓN (AMPLIACIÓN=TODOS OS ALUMNOS)

Composicións de texto histórico (8) Preguntas teóricas a desenvolver (5) Conceptos (20)

Bloques 9-12: Século XX (Tema 14)

18-A guerra civil: sublevación, bandos en conflito e a súa dimensión internacional.

59-Brigadas Internacionais
60-FET das XONS
61-Lexión Cóndor

Bloques 9-12: Século XX (Tema 15)

19-O franquismo: características e institucionalización.

62-Sindicato vertical
63-Sección Femenina
64-Nacional-catolicismo

Bloque 3: Séculos XVI-XVII (Tema 3)

13-Economía e sociedade na Galicia dos Austrias  (a  agricultura  e  as  súas transformacións, a
importancia da pesca na Galicia  litoral,  a estrutura  social: sociedade rendista e peso da fidalguía).

Bloque 4: Século XVIII (Tema 4)

14-O cambio dinástico e a guerra de Sucesión (causas da guerra, bandos en conflito, a paz de Utrecht).
15-Os Decretos de Nova Planta e os seus efectos.

21-Xuntas do Reino de Galicia
24-Decretos de Nova Planta
27-Paz de Utrecht

Bloques 9-12: Século XX (Tema 16)

20-O franquismo: as formas de oposición ao Réxime.
21-O franquismo: política económica.

65-Contubernio de Munich
66-Plan de Estabilización

Bloques 9-12: Século XX (Tema 17)

22-A agonía do franquismo e os inicios da Transición.
23-As primeiras eleccións democráticas e a constitución de 1978.
24-A crise da UCD e o golpe de estado.
25-A consolidación da democracia: os gobernos do PSOE.

67-UCD
68-Plataxunta
69-Pactos da Moncloa
70-Lei para a reforma política

Bloque 4: Século XVIII (Tema 4)

16-O reformismo  borbónico en Galicia (a matrícula de mar, o arsenal de Ferrol, a apertura do comercio
colonial).
17-As  ideas  fundamentais do  pensamento ilustrado.

22-Antigo Réxime
23-Catastro de Ensenada
25-Despotismo Ilustrado
26-Motín de Esquilache
28-Regalismo borbónico

1ª AVALIACIÓN (RECUPERACIÓN=ALUMNOS CON 2 AVALIACIÓNS SUSPENSAS)

Composicións de texto histórico do século XIX (6) Conceptos do século XIX (10)

Bloques 5-8: Século XIX (Tema 6)

1-A crise da monarquía absoluta (abdicacións, ocupación napoleónica).
2-As Cortes de Cádiz e a constitución de 1812.
3-A restauración de Fernando VII e do absolutismo (as etapas do reinado).

29-Abdicación de Bayona
30-Afrancesados
31-Manifesto dos Persas
32-Pragmática Sanción de 1830
33-Pronunciamento
34-Sufraxio censatario e universal
35-Tratado de Valençay

Bloques 5-8: Século XIX (Tema 7)

4-A  construcción do estado  liberal (principios do liberalismo e diferenzas entre as diferentes familias
políticas).

36-Estatuto Real
37-Unión Liberal

Bloques 5-8: Século XIX (Tema 8)

5-A Revolución Gloriosa e a constitución de 1869.
6-A primeira república (proxecto de constitución federal e cantonalismo).

38-Cantonalismo

2ª AVALIACIÓN (RECUPERACIÓN=ALUMNOS CON 2 AVALIACIÓNS SUSPENSAS)

Composicións de texto histórico do século XIX (6) Conceptos do século XIX (8)
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Bloques 5-8: Século XIX (Tema 9)

7-A Restauración (retorno da monarquía e constitución de 1876).
8-A  vida  política  da  Restauración (quenda, caciquismo e fraude electoral).
9-A cuestión nacional no último terzo do século XIX.

39-Caciquismo
40-Encasillado
41-Manifesto de Sandhurst
42-Pucheirazo
43-Rexeneracionismo
44-Sistema de quenda

Bloques 5-8: Século XIX (Tema 10)

10-A reforma agraria liberal: as desamortizacións.
11-Os principais sectores industriais e o papel do ferrocarril.

45-Desamortización

Bloques 5-8: Século XIX (Tema 11)

12-O movemento obreiro (Sexenio Democrático e Restauración).

46-Ludismo

1ª AVALIACIÓN – 2ª AVALIACIÓN (REFORZO E REPASO=ALUMNOS CON MATERIA SUPERADA)

Composicións do século XIX (12) Preguntas teóricas (4 ó 5) Conceptos do século XIX (18)

Bloques 5-8: Século XIX (Tema 6)

1-A crise da monarquía absoluta (abdicacións, ocupación napoleónica).
2-As Cortes de Cádiz e a constitución de 1812.
3-A restauración de Fernando VII e do absolutismo (as etapas do reinado).

29-Abdicación de Bayona
30-Afrancesados
31-Manifesto dos Persas
32-Pragmática Sanción de 1830
33-Pronunciamento
34-Sufraxio censatario e universal
35-Tratado de Valençay

Bloques 5-8: Século XIX (Tema 7)

4-A  construcción do estado  liberal (principios do liberalismo e diferenzas entre as diferentes familias
políticas).

36-Estatuto Real
37-Unión Liberal

Bloques 5-8: Século XIX (Tema 8)

5-A Revolución Gloriosa e a constitución de 1869.
6-A primeira república (proxecto de constitución federal e cantonalismo).

38-Cantonalismo

Bloques 5-8: Século XIX (Tema 10)

10-A reforma agraria liberal: as desamortizacións.
11-Os principais sectores industriais e o papel do ferrocarril.

45-Desamortización

Bloques 5-8: Século XIX (Tema 11)

12-O movemento obreiro (Sexenio Democrático e Restauración).

46-Ludismo

Bloque 1: Prehistoria & Historia Antiga (Tema 1)

1-O Neolítico: características e cambios con respecto á  época  Paleolítica (cambios económicos,
sociais e culturais).
2-Os  pobos  prerromanos  da Península Ibérica  (pobos  do  sur  e  do  levante, meseteños e do
occidente peninsular).
3-Conquista e romanización (etapas  da conquista, organización político administrativa do territorio,
lingua e cultura, obras públicas).
4-A monarquía visigoda (organización política).

2-Bárbaros
3-Castro
4-Conventus
5-Economía Predadora
6-Guerras cántabras
7-Megalitismo

Bloque 2: Historia Medieval (Tema 2)

5-Os  musulmáns na Península  Ibérica (etapas políticas e realidade socioeconómica).
6-Reconquista e repoboación  (etapas da Reconquista, modelos de repoboación).

1-Aula Regia
8-Carta de poboamento
10-Marca Hispánica
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
7-O réxime feudal e a sociedade estamental.
8-As crises baixomedievais (crises demográficas, problemas sociais, o caso galego: as revoltas
irmandiñas do século XV).

12-Mozárabe
13-Presura
14-Taifas

Bloque 3: Séculos XVI-XVII (Tema 3)

9-A  nova  monarquía  dos  Reis  Católicos (unión dinástica, reorganización político-administrativa).
10-A  configuración do  imperio español no século XVI (a herdanza de Carlos I, os cambios en tempos
de Felipe II: rebelión de Flandes,  incorporación  de  Portugal, guerra contra Inglaterra).
11-A crise socio-económica do século XVII (a crise demográfica, o deterioro da economía, os
problemas da facenda real).
12-O valimento do conde-duque de Olivares e a crise da monarquía (os proxectos de reforma, as
revoltas de Cataluña  e Portugal).
13-Economía e sociedade na Galicia dos Austrias  (a  agricultura  e  as  súas transformacións, a
importancia da pesca na Galicia  litoral,  a estrutura  social: sociedade rendista e peso da fidalguía).

9-Manso
11-Mesta
15-Converso
16-Gran Armada
17-Mourisco
18-Terzos
19-Unión de Armas
20-Valido
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
- Os establecidos na programación de referencia para as dúas primeiras avaliacións: co-

avaliación, produción de tarefas, cuestionarios, vídeos de avaliación, comentarios e
reflexións;

- Ao que se lle engaden as actividades realizadas de forma online polo alumnado.

Instrumentos:
- Resolución e rúbricas de produción de tarefas/traballo,
- Test,
- Actividades interactivas,
- Exercicios e tarefas: resumos, eixes cronolóxicos, análise de textos e documentos…

Cualificación final

- A cualificación final será a media ponderada das dúas avaliacións.
- Se facendo media aritmética da 1ª e da 2ª avaliación obtense unha cualificación igual ou

superior a 5 puntos, considérase que ten a materia superada (aprobada).
- Se ten unha avaliación suspensa e non lle dá a media aritmética, a 3ª avaliación poderá

compensala sempre que presente as actividades programadas para o terceiro trimestre.
- Se ten as dúas avaliacións suspensas, poderá presentar as actividades do Plan de

Recuperación e cómpre por parte do alumnado que entregue todas e cada unha das
actividades en prazo da 1ª e da 2ª avaliación, no que se valorará unicamente o traballo
realizado polos alumnos na casa. De ser así, considerarase que ten a materia superada
(Aprobado=5)

- O traballo da 3ª avaliación, en todo caso, poderá mellorar a nota media ponderada
acadada nas avaliacións anteriores, chegando no caso de redondeo da nota ata 1 punto.

Proba extraordinaria
de setembro

- Para os alumnos que non acadaron avaliación positiva en xuño contémplase un Plan de
Recuperación das avaliacións suspensas, 1ª e 2ª avaliación, mediante a realización de
actividades que terán que presentar antes da celebración da Avaliación Extraordinaria de
Setembro para poder aprobar.

- Esta medida académica prevalecerá sobre a posibilidade de poder facer o exame presencial
de setembro, ao que o alumno deberá asistir no caso de poder celebrarse.

Alumnado de
materia pendente

Criterios de avaliación:
A materia HISTORIA DE ESPAÑA 2º BACHARELATO non pode ser materia pendente.

Criterios de cualificación:
-

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

Actividades

- Lectura e repaso das unidades didácticas da materia.
- Lectura e comprensión de información a través de preguntas/respostas guiadas das probas

ABAU de anos anteriores.
- Visionado de vídeos e/ou películas con preguntas guiadas para facilitar a súa comprensión

e relación cos contidos clave.
- Realización de traballos de síntese e resume de composicións históricas e vocabulario para

a consolidación dos contidos básicos seleccionados.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

- Utilización prioritaria do correo electrónico (a través dun correo creado do grupo a
comezos do curso) como complemento da actividade lectiva presencial e de Google
Classroom.

- As tarefas tratarán fundamentalmente cuestións consideradas imprescindibles (reforzo e
consolidación dos estándares básicos) e a resposta escrita do alumno procurará axeitarse
obxectivamente ao explicado nas sesións presenciais.

- Consultas do alumnado en horario aberto mediante chat e correo electrónico.
- Realización de videoconferencia cando se precise para salientar aspectos clave.

Materiais e recursos
- Materiais de apoio publicados nas aulas virtuais de Google Classroom: as unidades

didácticas escaneadas coas súas presentacións, apuntes proporcionados por profesor,
glosarios, vídeos, enlaces a páxinas web importantes, etc.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Tanto a través do correo electrónico, como do chat do grupo, como a través das titorías
faremos chegar ao alumnado e ás familias os cambios introducidos na programación.

Publicidade Publicación na páxina web do centro e na correspondente aula virtual de Google Classroom.



Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa 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 DE FENE
CURSO: 2º BACHARELATO
MATERIA: XEOGRAFÍA
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B2.1. Distinguir as singularidades do espazo xeográfico español
establecendo os aspectos que lle confiren unidade e os elementos que
ocasionan diversidade.
B2.2. Describir os trazos do relevo español, situando e analizando as
súas unidades de relevo.
B2.3. Definir o territorio español subliñando as diferenzas das
unidades morfoestruturais.
B2.4. Diferenciar a litoloxía de España, incidindo nas súas
características e na modelaxe.
B2.5. Utilizar correctamente o vocabulario específico da
xeomorfoloxía.

XHB2.1.1. Debuxa e sinala sobre un mapa físico de España as unidades do
relevo español, comentando as súas características.
XHB2.2.1. Identifica e representa nun mapa os elementos do relevo que son
similares e diferentes do territorio peninsular e insular.
XHB2.3.1. Enumera e describe os principais trazos do relevo de España.
XHB2.4.1. Clasifica as unidades do relevo español segundo as súas
características xeomorfolóxicas.
XHB2.5.1. Describe sumariamente nun mapa a evolución xeolóxica e a
conformación do territorio español.

B3.1. Sinalar nun mapa de España os dominios climáticos.
B3.2. Distinguir os climas en España e comentar as súas características,
sinalando os factores e os elementos que os compoñen, para
diferencialos.
B3.3. Distinguir os climas en España e a súa representación en
climogramas.
B3.4. Comentar a información climatolóxica que se deduce utilizando
mapas de temperaturas ou precipitacións de España.
B3.5. Analizar os tipos de tempo atmosférico en España utilizando os
mapas de superficie e de altura.
B3.6. Interpretar un mapa do tempo aplicando as características dos
tipos de tempo peninsulares ou insulares.

XHB3.1.1. Localiza os climas nun mapa de España.
XHB3.2.1. Describe e compara os climas en España, enumerando os factores
e os elementos característicos.
XHB3.3.1. Representa e comenta climogramas específicos de cada clima.
XHB3.4.1. Comenta as características dos climas españois a partir dos seus
climogramas representativos.
XHB3.5.1. Enumera os trazos dos tipos de tempo atmosférico reflectidos nas
estacións climatolóxicas.
XHB3.5.2. Identifica e interpreta nun mapa do tempo os elementos que
explican os tipos de tempo atmosférico.
XHB3.6.1. Comenta un mapa do tempo de España distinguindo os elementos
que explican o tipo de tempo característico da estación do ano
correspondente.

B4.1. Explicar a diversidade hídrica da Península Ibérica e nas illas,
enumerando e localizando os tipos de elementos hídricos que se
poden percibir coa observación da paisaxe.
B4.2. Describir as cuncas fluviais españolas situándoas nun mapa e

XHB4.1.1. Explica a diversidade hídrica en España.
XHB4.2.1. Localiza nun mapa de España as principais cuncas fluviais.
XHB4.3.1. Relaciona os réximes hídricos dos cursos fluviais coas posibilidades
de aproveitamento hídrico en España.
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enumerando as súas características.
B4.3. Identificar os réximes fluviais máis característicos.

B5.1. Describir e reflectir nun mapa as paisaxes naturais españolas,
identificando os seus trazos.
B5.2. Relacionar o medio natural coa actividade humana, describindo
casos de modificación do medio polo ser humano.

XHB5.1.1. Distingue as características dos grandes conxuntos paisaxísticos
españois.
XHB5.1.2. Localiza no mapa as paisaxes naturais españolas e identifica as
súas características.
XHB5.2.1. Identifica e formula os problemas suscitados pola interacción
entre persoa e natureza sobre as paisaxes.
XHB5.2.2. Analiza algún elemento lexislador correctivo da acción humana
sobre a natureza.

B7.1. Describir as actividades agropecuarias e forestais, especificando
as características de España.
B7.2. Distinguir as paisaxes agrarias, a súa morfoloxía e as súas
estruturas, establecendo as súas características.
B7.3. Analizar adecuadamente unha paisaxe rural distinguindo o
terreo de labor, os bosques e o hábitat.

XHB7.1.1. Identifica as actividades agropecuarias e forestais.
XHB7.1.2. Diferencia as actividades do sector primario doutras actividades
económicas.
XHB7.2.1. Sitúa nun mapa a distribución dos principais aproveitamentos
agrarios.
XHB7.2.2. Achega os aspectos do pasado histórico que incidiron nas
estruturas agrarias españolas.
XHB7.3.1. Selecciona e comenta imaxes que poñen de manifesto as
características das paisaxes agrarias españolas.

B8.1. Analizar o proceso de industrialización español establecendo as
características históricas que conducen á situación actual.
B8.2. Relacionar as fontes de enerxía e a industrialización, e describir
as súas consecuencias en España.
B8.3. Coñecer os factores da industria en España.
B8.4. Identificar e comentar os elementos dunha paisaxe industrial
dada.

XHB8.1.1. Selecciona e analiza información sobre os problemas e a
configuración da industria española.
XHB8.1.2. Establece un eixe cronolóxico para explicar a evolución histórica
da industrialización española.
XHB8.1.3. Selecciona e analiza imaxes que amosen a evolución histórica da
industria española nunha zona concreta ou dun sector concreto.
XHB8.2.1. Relaciona o nacemento da industria e a localización de fontes de
enerxía e materias primas en España.
XHB8.3.1. Enumera as características da industria española e as súas
diferenzas rexionais.
XHB8.3.2. Confecciona e analiza gráficas e estatísticas que expliquen as
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producións industriais.
XHB8.4.1. Analiza e comenta paisaxes de espazos industriais.

B11.1. Describir a organización territorial española analizando a
estrutura local, autonómica e estatal.
B11.2. Explicar a organización territorial española e establecer a
influencia da historia e da Constitución de 1978, mediante o emprego
de mapas históricos e actuais.
B11.3. Analizar a organización territorial española e describir os
desequilibrios e os contrastes territoriais, así como os mecanismos
correctores.

XHB11.1.1. Localiza e explica nun mapa a organización territorial española,
partindo do concello e da comunidade autónoma.
XHB11.2.1. Explica a ordenación territorial española a partir de mapas
históricos e actuais.
XHB11.2.2. Caracteriza a ordenación territorial establecida pola Constitución
de 1978.
XHB11.2.3. Compara a ordenación territorial actual e a da primeira metade
do século XX.
XHB11.2.4. Distingue e enumera as comunidades autónomas, as principais
cidades en cada unha e os países fronteirizos de España.
XHB11.3.1. Enumera os desequilibrios e os contrastes territoriais existentes
na organización territorial española.

CO ALUMNADO SEN AVALIACIÓNS SUSPENSAS AMPLIARASE CONTIDOS
SEGUNDO A PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA DA MATERIA.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Produción de tarefas
Realización de preguntas teóricas, redacción de vocabulario específico e
realización de prácticas de Xeografía.
Instrumentos:
Resolución e produción de tarefas/traballo
Realización de comentarios.

Cualificación final

1ª avaliación: 50%
2ª avaliación: 50%
3ª avaliación: Posibilidade de incremento da cualificación final ata 1 punto
e posibilidade de recuperar a 1ª e/ou 2ª avaliación.

Proba
extraordinaria de

setembro

De selo caso arbritrarase a realización de tarefas.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:
A MATERIA DE XEOGRAFÍA DE 2º BACHARELATO NON PODE SER MATERIA
PENDENTE

Criterios de cualificación: ------------------------

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

Actividades

Lectura e repasos das unidades didácticas da materia, realización de
temas teóricos e comentarios prácticos de xeografía que se adaptan as
probas das ABAU.
Materiais de apoio publicados nas aula virtual de Google Classroom,
apuntes proporcionados por profesor, presentacións, vídeos,  enlaces
a páxinas web relevantes...
Para o alumnado coas dúas avaliacións aprobadas continuarase o
traballo cos estándares de aprendizaxe dos bloques de contidos
procedentes.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Utilización prioritaria de Google Classroom que xa se viña utilizando
como complemento da actividade lectiva presencial.
As tarefas traballarán os contidos impresicindibles, básicos e que se
adaptan ás probas das ABAU.
Consultas do alumnado en horario aberto mediante chat, correo
electrónico, comentarios privados/públicos nas actividades de
Classroom.
Realización de videoconferencia cando se precise para salientar
aspectos clave.

Materiais e recursos
Materiais de apoio publicados nas aula virtual de Google Classroom,
apuntes proporcionados por profesor, presentacións, vídeos,  enlaces
a páxinas web relevantes...
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Tanto a través da plataforma Google Classroom, no correo electrónico
no chat do grupo, como a través das titorías faremos chegar ao
alumnado e ás familias os cambios introducidos na programación.

Publicidade Publicación na páxina web do centro e na correspondente aula virtual
de Google Classroom.



Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa 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 DE FENE
CURSO: 1º ESO
MATERIA: XEOGRAFÍA E HISTORIA
DEPARTAMENTO: XEOGRAFÍA E HISTORIA
DATA: 10-5-2020
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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.
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave

Bloque 1. O medio físico

▪ b
▪ e
▪ f
▪ g

▪ 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.

▪ XHB1.1.1. Interpreta como inflúen os
movementos astronómicos na distribución da
radiación solar e nas zonas bioclimáticas do
planeta.

▪ CAA
▪ CMCCT
▪ CD

▪ XHB1.1.2. Analiza un mapa de fusos horarios e
diferencia zonas do planeta de similares horas.

▪ CAA
▪ CMCCT
▪ CD

▪ b
▪ e
▪ f
▪ g

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

▪ XHB1.3.1. Clasifica e distingue tipos de imaxes
de satélite e mapas.

▪ CAA
▪ CMCCT
▪ CD

▪ b
▪ e
▪ f
▪ g

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

▪ XHB1.4.1. Localiza un punto xeográfico nun
planisferio e distingue os hemisferios da Terra e
as súas principais características.

▪ CAA
▪ CMCCT
▪ CD

▪ XHB1.4.2. Localiza espazos xeográficos e lugares
nun mapa, utilizando datos de coordenadas
xeográficas.

▪ CAA
▪ CMCCT
▪ CD

▪ b
▪ e
▪ f
▪ g
▪ h

▪ 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.

▪ XHB1.5.1. Sitúa nun mapa físico as principais
unidades do relevo europeo e mundial.

▪ CAA
▪ CMCCT
▪ CD

▪ b
▪ e
▪ f
▪ g

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

▪ XHB1.8.1. Localiza no mapa as unidades e os
elementos principais do relevo europeo.

▪ CAA
▪ CMCCT
▪ CD

▪ b
▪ e
▪ f
▪ g
▪ h

▪ 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.

▪ CAA
▪ CMCCT
▪ CD
▪ CCL
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave

▪ m

Bloque 3. A Historia

▪ g
▪ l
▪ ñ

▪ B3.1. Recoñecer que o pasado non está "morto e
enterrado", senón que determina o presente e os
posibles futuros e espazos, ou inflúe neles.

▪ XHB3.1.1. Identifica elementos materiais,
culturais ou ideolóxicos que son herdanza do
pasado.

▪ CSC
▪ CCEC

▪ g
▪ l
▪ ñ

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

▪ XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de
fontes históricas.

▪ CSC
▪ CAA

▪ XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode
escribir sen fontes, sexan estas restos materiais
ou textuais.

▪ CSC
▪ CAA

▪ l
▪ ñ

▪ 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.

▪ XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos
históricos e outros feitos salientables, utilizando
para iso as nocións básicas de sucesión, duración
e simultaneidade.

▪ CSC
▪ CMCCT

▪ f
▪ l
▪ ñ

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

▪ XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían
á vez en diferentes enclaves xeográficos.

▪ CSC
▪ CMCCT

▪ f
▪ l

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

▪ XHB3.7.1. Distingue etapas dentro da historia
antiga.

▪ CSC
▪ CMCCT

▪ f
▪ g
▪ l

▪ 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.

▪ XHB3.8.1. Realiza diversos tipos de eixes
cronolóxicos e mapas históricos.

▪ CSC
▪ CMCCT
▪ CAA

▪ c
▪ g
▪ h
▪ l
▪ n
▪ ñ

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

▪ XHB3.9.1. Explica a diferenza entre os dous
períodos en que se divide a prehistoria e describe
as características básicas da vida en cada un.

▪ CSC
▪ CCL
▪ CAA
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave

▪ a
▪ c
▪ d
▪ g
▪ h
▪ l

▪ B3.11. Coñecer algunhas características da vida
humana neste período, así como o establecemento
e a difusión de diferentes culturas urbanas, despois
do neolítico.

▪ XHB3.11.1. Describe formas de organización
socio-económica e política, novas ata entón,
como os imperios de Mesopotamia e de Exipto.

▪ CSC
▪ CAA
▪ CCL

▪ g
▪ h
▪ l

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

▪ XHB3.12.1. Diferencia entre as fontes
prehistóricas (restos materiais e ágrafos) e as
fontes históricas (textos).

▪ CSC
▪ CAA

▪ f
▪ g
▪ h
▪ l

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

▪ XHB3.13.1. Interpreta un mapa cronolóxico-
xeográfico da expansión exipcia.

▪ CSC
▪ CMCCT
▪ CAA

▪ XHB3.13.2. Describe as principais características
das etapas históricas en que se divide Exipto.

▪ CSC
▪ CCL

▪ g
▪ h
▪ l

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

▪ XHB3.14.1. Explica como materializaban os
exipcios a súa crenza na vida do alén.

▪ CSC
▪ CCEC
▪ CCL

▪ a
▪ c
▪ d
▪ g
▪ h
▪ l

▪ B3.16. Coñecer os trazos principais das polis
gregas e a transcendencia do concepto de
democracia.

▪ XHB3.16.1. Identifica trazos da organización
socio-política e económica das polis gregas a
partir de fontes históricas de diferentestipos

▪ CSC
▪ CAA

▪ f
▪ g
▪ h
▪ l
▪ n

▪ B3.19. Entender o alcance do clásico na arte e na
cultura occidentais.

▪ XHB3.19.1. Explica as características esenciais
da arte grega e a súa evolución no tempo.

▪ CSC
▪ CCEC
▪ CCL

▪ a
▪ c
▪ d
▪ g
▪ l

▪ B3.20. Caracterizar os trazos principais da
sociedade, a economía e a cultura romanas, e
recoñecer os conceptos de cambio e continuidade
na historia da Roma antiga.

▪ XHB3.20.1. Confecciona un mapa coas etapas da
expansión de Roma.

▪ CSC
▪ CAA



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
CURSO 2019/2020

PÁXINA 6 DE 8 CENTRO: IES DE FENE
CURSO: 1º ESO

MATERIA: XEOGRAFÍA E HISTORIA

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave

▪ g
▪ l
▪ n
▪ ñ

▪ B3.21. Identificar e describir os trazos
característicos de obras da arte grega e romana,
diferenciando entre os que son específicos.

▪ XHB3.21.1. Compara obras arquitectónicas e
escultóricas de época grega e romana.

▪ CSC
▪ CCEC
▪ CAA

▪ g
▪ l
▪ n
▪ ñ

▪ B3.22. Establecer conexións entre o pasado da
Hispania romana e o presente.

▪ XHB3.22.3. Entende o que significou a
romanización en distintos ámbitos sociais e
xeográficos.

▪ CSC
▪ CCEC

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
- Os establecidos na programación de referencia para as dúas primeiras avaliacións:
produción de tarefas, cuestionarios, comentarios e reflexións.

- Ao que se lle engaden as actividades realizadas de forma online polo alumnado.

Instrumentos:
- Resolución e rúbricas de produción de tarefas/traballo,
- Test
- Actividades interactivas
- Exercicios e tarefas: resumos, eixes cronolóxicos, análise de textos e documentos…

Cualificación
final

- A cualificación final será amedia ponderada das dúas avaliacións.
- Se ten unha ou as dúas avaliacións suspensas, poderá presentar as actividades
do Plan de Recuperación nos prazos establecidos.

- O traballo da 3ª avaliación, en todo caso, poderá mellorar a nota media ponderada
acadada nas avaliacións anteriores, chegando no caso de redondeo da nota ata 1
punto.

Proba
extraordinaria de
setembro

Consistirá na entrega dunhas tarefas que se deberán realizar durante os
meses de verán. A valoración dese traballo dun xeito positivo garantirá o
aprobado en setembro. Ademais, e de xeito voluntario, poderá
presentarse á proba extraordinaria que estará referida na súa totalidade
aos criterios de avaliación e competencias imprescindibles desenvolvidos
ao longo das dúas primeiras avaliacións.

Alumnado de

▪ 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.
▪ B1.3. Analizar e identificar o mapa, e coñecer as imaxes de satélite e os seus usos principais.
▪ B1.4. Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou imaxe de satélite, utilizando datos de
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materia
pendente

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.
▪ B1.8. Situar no mapa de Europa as unidades e os elementos principais do relevo continental.
▪ B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente e as súas consecuencias.
▪ B3.1. Recoñecer que o pasado non está "morto e enterrado", senón que determina o presente e os posibles

futuros e espazos, ou inflúe neles.
▪ B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre interpretacións de fontes

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

e sincronía).
▪ B3.7. Datar a Prehistoria e a Idade Antiga, e distinguir a escala temporal de etapas como estas.
▪ 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.
▪ B3.9. Coñecer as características da vida humana correspondentes aos dous períodos en que se divide a

Prehistoria: Paleolítico e Neolítico.
▪ B3.11. Coñecer algunhas características da vida humana neste período, así como o establecemento e a

difusión de diferentes culturas urbanas, despois do neolítico.
▪ B3.12. Recoñecer a importancia da descuberta da escritura.
▪ B3.14. Identificar as principais características da relixión exipcia.
▪ B3.16. Coñecer os trazos principais das polis gregas e a transcendencia do concepto de democracia.

▪ B3.21. Identificar e describir os trazos característicos de obras da arte grega e romana, diferenciando entre os
que son específicos.

▪ B3.22. Establecer conexións entre o pasado da Hispania romana e o presente.

Criterios de cualificación: a cualificación final será o resultado da media das
probas e traballos realizados na materia pendente nas dúas primeiras avaliacións
e o traballo de recuperacións, se é o caso, presentado durante a 3ª avaliación.

Procedementos e instrumentos de avaliación: suspéndense os criterios de
cualificación establecidos na Programación Xeral do Departamento de Xeografía e
Historia 2019-20; isto é: o 50 % da nota polas probas escritas (ata 5 puntos) e o 50
% traballo do alumnado (ata 5 puntos), polos criterios anteriormente establecidos
nos que se valorará unicamente a realización das tarefas propostas ao alumnado,
que pasará a ser o 100 % da nota da avaliación e/ou das recuperacións. A nota
final será o resultado da media de 1ª e 2ª avaliación ou das súas conseguintes
recuperacións.

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

Actividades

- Realización de test de repaso de contidos.
- Realización de fichas de reforzo e consolidación dos estándares de aprendizaxe
seleccionados.

- Realización de actividades diversas empregando recursos dixitais como a wikipedia ou
outras ferranmentas que fomenten a competencia de aprender a aprender e a
competencia dixital.

- Ampliación, mediante exercicios de comprensión dos estándares seleccionados.
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Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e

sen
conectividade)

- Utilización da aula virtual moodle creada a trvés da páxina web do insitituto.
- As tarefas tratarán fundamentalmente cuestións consideradas imprescindibles (reforzo e
consolidación dos estándares básicos).

- Consultas do alumnado en horario aberto medianteforos e correo electrónico sempre a
través da aula virtual.

Materiais e
recursos - Materiais de apoio publicados nas aulas virtuais e libro dixital.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás
familias

Tanto a través do correo electrónico (SIXA), como do foro da aula virtual do grupo, e
mediante mensaxes a través da aula virtual infórmase ao alumnado das actividades a
realizar así como do procedemento de recuperación da materia.

Publicidade Publicación na páxina web do centro e na correspondente aula virtual de moodle.



Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa 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 DE FENE
CURSO: 2º ESO
MATERIA: XEOGRAFÍA E HISTORIA
DEPARTAMENTO: XEOGRAFÍA E HISTORIA
DATA: 10-5-2020
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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.
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Competencias e estándares imprescindibles. 2º de ESO

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Bloque 1. O medio físico

▪ b
▪ e
▪ f
▪ g

▪ B1.1. Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou
nunha imaxe de satélite, utilizando datos de coordenadas
xeográficas.

▪ XHB1.1.1. Localiza espazos xeográficos e lugares nun
mapa de España e de Galicia, utilizando datos de
coordenadas xeográficas.

▪ CAA
▪ CMCCT
▪ CD

▪ b
▪ e
▪ f
▪ g
▪ h

▪ B1.3. Situar no mapa de España as unidades e os elementos
principais do relevo peninsular, así como os grandes
conxuntos ou espazos bioclimáticos.

▪ XHB1.3.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades
do relevo español.

▪ CAA
▪ CMCCT
▪ CD

▪ b
▪ e
▪ f
▪ g
▪ h

▪ B1.5. Coñecer e describir os grandes conxuntos bioclimáticos
que conforman o espazo xeográfico español e galego.

▪ XHB1.5.1. Localiza nun mapa os grandes conxuntos ou
espazos bioclimáticos de España.

▪ CAA
▪ CMCCT
▪ CD
▪ CCL

▪ b
▪ e
▪ f
▪ g
▪ m

▪ B1.6. Coñecer os principais espazos naturais de España e de
Galicia.

▪ XHB1.6.1. Distingue e localiza nun mapa as paisaxes
de España e de Galicia.

▪ CAA
▪ CMCCT
▪ CD

▪ b
▪ e
▪ f
▪ g
▪ h
▪ m
▪ ñ

▪ B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano
sobre o ambiente español e galego, e as súas consecuencias.

▪ XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e
dixitais referidas a problemas ambientais actuais en
España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da
web directamente relacionados con eles.

▪ CAA
▪ CMCCT
▪ CD
▪ CCL

Bloque 2. O espazo humano

▪ b
▪ c
▪ e
▪ f

▪ B2.1. Comentar a información en mapas do mundo sobre a
densidade de poboación e as migracións.

▪ XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial os continentes e
as áreas máis densamente poboadas.

▪ CAA
▪ CMCCT
▪ CSC
▪ CD
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Competencias e estándares imprescindibles. 2º de ESO

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

▪ g ▪ XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos
países de orixe e nos de acollemento.

▪ CAA
▪ CMCCT
▪ CSC
▪ CD

▪ b
▪ c
▪ e
▪ f
▪ g
▪ h

▪ B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa
distribución, evolución e dinámica, e ás súas migracións e
políticas de poboación.

▪ XHB2.2.1. Explica as características da poboación
europea.

▪ CAA
▪ CCL
▪ CSC
▪ CD

▪ b
▪ c
▪ e
▪ f
▪ g
▪ h

▪ B2.3. Analizar as características da poboación española, a
súa distribución, dinámica e evolución, e os movementos
migratorios.

▪ XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España
e das súas comunidades autónomas.

▪ CAA
▪ CMCCT
▪ CSC
▪ CD
▪ CCL

▪ b
▪ c
▪ e
▪ f
▪ g
▪ h

▪ B2.5. Sinalar nun mapamundi as grandes áreas urbanas, e
identificar e comentar o papel das cidades mundiais como
dinamizadoras da economía das súas rexións.

▪ XHB2.5.1. Realiza un gráfico con datos da evolución do
crecemento da poboación urbana no mundo.

▪ CAA
▪ CMCCT
▪ CSC
▪ CD
▪ CCL

▪ b
▪ c
▪ e
▪ f
▪ g
▪ h

▪ B2.6. Comprender o proceso de urbanización, os seus proles
e os seus contras en Europa.

▪ XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano
e o rural en Europa.

▪ CAA
▪ CMCCT
▪ CSC
▪ CD
▪ CCL

▪ XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades do noso
continente.

▪ CAA
▪ CMCCT
▪ CSC
▪ CD
▪ CCL

Bloque 3. A historia

▪ f
▪ l
▪ ñ

▪ B3.1. Recoñecer que o pasado non está "morto e enterrado",
senón que determina o presente e os posibles futuros e
espazos, ou inflúe neles.

▪ XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou
ideolóxicos que son herdanza do pasado.

▪ CSC
▪ CCEC
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Competencias e estándares imprescindibles. 2º de ESO

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

▪ g
▪ l
▪ ñ

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

▪ XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes
históricas.

▪ CSC
▪ CAA

▪ XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode
escribir sen fontes, xa sexan estas restos materiais ou
textuais.

▪ CSC
▪ CAA

▪ l
▪ ñ

▪ 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.

▪ XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos
históricos e outros feitos salientables, utilizando para
iso as nocións básicas de sucesión, duración e
simultaneidade.

▪ CSC
▪ CMCCT

▪ XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos
e mapas históricos.

▪ CSC
▪ CMCCT

▪ f
▪ l
▪ ñ

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

▪ XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez
en diferentes enclaves xeográficos.

▪ CSC
▪ CMCCT

▪ a
▪ c
▪ d
▪ g
▪ l

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

▪ XHB3.7.1. Compara as formas de vida (en diversos
aspectos) do Imperio Romano coas dos reinos
xermánicos.

▪ CSC
▪ CAA

▪ a
▪ c
▪ d
▪ g
▪ l

▪ B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. ▪ XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as
relacións entre señores e campesiños.

▪ CSC

▪ a
▪ c
▪ d
▪ f
▪ h
▪ l
▪ n

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

▪ XHB3.9.1. Comprende as orixes do Islam e o seu
alcance posterior.

▪ CSC
▪ CCEC

2. Avaliación e cualificación
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Avaliación

Procedementos:
- Os establecidos na programación de referencia para as dúas primeiras avaliacións:
produción de tarefas, cuestionarios, comentarios e reflexións.

- Ao que se lle engaden as actividades realizadas de forma online polo alumnado.

Instrumentos:
- Resolución e rúbricas de produción de tarefas/traballo,
- Test
- Actividades interactivas
- Exercicios e tarefas: resumos, eixes cronolóxicos, análise de textos e documentos…

Cualificación
final

- A cualificación final será amedia ponderada das dúas avaliacións.
- Se ten unha ou as dúas avaliacións suspensas, poderá presentar as actividades
do Plan de Recuperación nos prazos establecidos.

- O traballo da 3ª avaliación, en todo caso, poderá mellorar a nota media ponderada
acadada nas avaliacións anteriores, chegando no caso de redondeo da nota ata 1
punto.

Proba
extraordinaria de
setembro

Consistirá na entrega dunhas tarefas que se deberán realizar durante os
meses de verán. A valoración dese traballo dun xeito positivo garantirá o
aprobado en setembro. Ademais, e de xeito voluntario, poderá
presentarse á proba extraordinaria que estará referida na súa totalidade
aos criterios de avaliación e competencias imprescindibles desenvolvidos
ao longo das dúas primeiras avaliacións.

Alumnado de
materia
pendente

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.
B1.4. Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou imaxe de satélite, 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.
B1.6. Ter unha visión global do medio físico europeo e mundial, e das súas características xerais.
B1.10. Coñecer os principais espazos naturais do noso continente.
B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente e as súas consecuencias.
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.
B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto adecuado.
B3.9. Coñecer as características da vida humana correspondentes aos dous períodos en que se divide a
Prehistoria: Paleolítico e Neolítico.
B3.16. Coñecer os trazos principais das polis gregas e a transcendencia do concepto de democracia.
B3.19. Entender o alcance do clásico na arte e na cultura occidentais.
B3.20. Caracterizar os trazos principais da sociedade, a economía e a cultura romanas, e recoñecer os
conceptos de cambio e continuidade na historia da Roma antiga.
B3.21. Identificar e describir os trazos característicos de obras da arte grega e romana, diferenciando entre os
que son específicos.
B3.22. Establecer conexións entre o pasado da Hispania romana e o presente.

Criterios de cualificación: a cualificación final será o resultado da media das probas e
traballos realizados na materia pendente nas dúas primeiras avaliacións e o traballo de
recuperacións, se é o caso, presentado durante a 3ª avaliación.
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Procedementos e instrumentos de avaliación: suspéndense os criterios de cualificación
establecidos na Programación Xeral do Departamento de Xeografía e Historia 2019-20;
isto é: o 50 % da nota polas probas escritas (ata 5 puntos) e o 50 % traballo do alumnado
(ata 5 puntos), polos criterios anteriormente establecidos nos que se valorará unicamente
a realización das tarefas propostas ao alumnado, que pasará a ser o 100 % da nota da
avaliación e/ou das recuperacións. A nota final será o resultado da media de 1ª e 2ª
avaliación ou das súas conseguintes recuperacións.

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

Actividades

- Realización de test de repaso de contidos.
- Realización de fichas de reforzo e consolidación dos estándares de aprendizaxe
seleccionados.

- Realización de actividades diversas empregando recursos dixitais como a wikipedia ou
outras ferranmentas que fomenten a competencia de aprender a aprender e a
competencia dixital.

- Ampliación, mediante exercicios de comprensión dos estándares seleccionados.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e

sen
conectividade)

- Utilización da aula virtual moodle creada a trvés da páxina web do insitituto.
- As tarefas tratarán fundamentalmente cuestións consideradas imprescindibles (reforzo e
consolidación dos estándares básicos).

- Consultas do alumnado en horario aberto medianteforos e correo electrónico sempre a
través da aula virtual.

Materiais e
recursos - Materiais de apoio publicados nas aulas virtuais e libro dixital.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás
familias

Tanto a través do correo electrónico (SIXA), como do foro da aula virtual do grupo, e
mediante mensaxes a través da aula virtual infórmase ao alumnado das actividades a
realizar así como do procedemento de recuperación da materia.

Publicidade Publicación na páxina web do centro e na correspondente aula virtual de moodle.



Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

3ª AVALIACIÓN (AMPLIACIÓN=TODOS OS ALUMNOS)

h-l-ñ
B3.2. Fontes históricas. B3.2. Identificar, nomear e clasificar

fontes históricas, e explicar
diferenzas entre interpretacións
de fontes diversas.

XHB3.2.1. Nomea e identifica catro
clases de fontes históricas. CSC, CAA

l-ñ

B3.3. Cambio e continuidade. 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.

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

CSC, CMCCT

g-l
B3.6. Idade Moderna: concepto e

datación.
B3.6. Comprender a significación

histórica da etapa do
Renacemento en Europa.

XHB3.6.1. Distingue modos de
periodización histórica (Idade
Moderna, Renacemento, Barroco,
Absolutismo, etc.).

CSC, CAA

1ª AVALIACIÓN (RECUPERACIÓN=ALUMNOS CON 2 AVALIACIÓNS SUSPENSAS)

b-e-f-g-h

B1.1. Localización. Latitude e
lonxitude

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

XHB1.1.1. Clasifica e distingue tipos
de mapas e imaxes satélite.

CAA, CMCCT
CCL, CD

XHB1.1.3. Coñece e interpreta os
tipos mapas temáticos

CAA, CMCCT
CCL, CD

a-b-e-f-g-l-h

B2.1. Organización política e territorial
de España.

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

XHB2.1.1. Distingue nun mapa
político a distribución territorial de
España: comunidades
autónomas, capitais, provincias e
illas.

CCL, CMCCT
CD, CAA, CSC

b-e-c-f-g-h

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.

XHB2.2.1. Compara a poboación
activa de cada sector en diversos
países e analiza o grao de
desenvolvemento que amosan
estes datos.

CCL, CMCCT
CD, CAA, CSC

b-c-e-f-g-h

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.

XHB2.3.1. Diferencia os sectores
económicos europeos. CCL, CMCCT

CAA, CSC

b-e-f-g-h
B2.4. Sistemas económicos do

mundo.
B2.4. Coñecer as características de

diversos tipos de sistemas
económicos

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

CCL, CSIEE
CCL, CAA, CSC

b-e-f-g-h

B2.6. Recursos naturais e actividades
agrarias.

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

XHB2.6.1. Sitúa no mapa as
principais zonas cerealistas, como
exemplo de recurso agrario no
mundo, e as máis importantes
masas forestais do mundo.

CAA, CD
CMCCT

2ª AVALIACIÓN (RECUPERACIÓN=ALUMNOS CON 2 AVALIACIÓNS SUSPENSAS)

B2.6. Recursos naturais e actividades
agrarias.

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

XHB2.6.2. Localiza e identifica nun
mapa as principais zonas
produtoras de minerais no mundo.

CAA, CSIEE
CD, CMCCT
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

b-e-f-g-h

XHB2.6.3. Localiza e identifica nun
mapa as principais zonas
produtoras e consumidoras de
enerxía no mundo.

CD, CAA
CSIEE, CMCCT

XHB2.6.4. Identifica e nomea
algunhas enerxías alternativas.

CCL, CAA
CSIEE, CMCCT

b-c-e-f-g-h-m
B2.7. Pesca: tipos e problemática. B2.7. Explica e localiza os tipos de

pesca e os seus problemas.
XHB2.7.1. Procura información

sobre a sobreexplotación dos
caladoiros de pesca, usando
recursos impresos e dixitais.

CCL, CMCCT
CD, CAA

CSC, CSIEE

b-e-f-g-h
B2.8. Sector industrial. Rexións

industrializadas do mundo.
B2.8. Explicar a distribución desigual

das rexións industrializadas no
mundo.

XHB2.8.1. Localiza nun mapa os
países máis industrializados do
mundo, a través de lendas e
símbolos adecuados.

CCL, CAA
CSIEE

b-e-f-g-h

B2.9. Actividades terciarias:
transporte.

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

XHB2.9.1. Traza sobre un
mapamundi o itinerario que segue
un produto agrario e outro
gandeiro desde a súa colleita ata
o seu consumo en zonas
afastadas, e extrae conclusións.

CD, CAA
CSC, CSIEE

b-e-f-g-h

B2.10. Actividades terciarias:
comercio.

B2.10. Entender os fluxos e os
bloques comerciais.

XHB2.10.1. Define os indicadores
que miden os intercambios
económicos dun país.

CAA, CD
CCL, CMCCT

CSIEE

XHB2.10.2. Describe as
características do comercio
internacional na actualidade.

CAA, CCL
CSC, CSIEE

b-e-f-g-h

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

XHB2.11.1. Identifica os tipos de
turismo e os seus efectos

CAA, CCL
CCEC, CSIEE, CD

XHB2.11.2. Valora a importancia do
turismo na economía española e
galega.

CAA, CCL
CCEC, CSIEE, CD

1ª AVALIACIÓN (REFORZO E REPASO=ALUMNOS CON MATERIA SUPERADA)

b-e-f-g-h

B1.1. Localización. Latitude e
lonxitude

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

XHB1.1.1. Clasifica e distingue tipos
de mapas e imaxes satélite.

CAA, CMCCT
CCL, CD

XHB1.1.3. Coñece e interpreta os
tipos mapas temáticos

CAA, CMCCT
CCL, CD

a-b-e-f-g-l-h

B2.1. Organización política e territorial
de España.

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

XHB2.1.1. Distingue nun mapa
político a distribución territorial de
España: comunidades
autónomas, capitais, provincias e
illas.

CCL, CMCCT
CD, CAA, CSC
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
- Os establecidos na programación de referencia para as dúas primeiras avaliacións: co-

avaliación, produción de tarefas, cuestionarios, vídeos de avaliación, comentarios e
reflexións;

- Ao que se lle engaden as actividades realizadas de forma online polo alumnado.

Instrumentos:
- Resolución e rúbricas de produción de tarefas/traballo,
- Test,
- Actividades interactivas,
- Exercicios e tarefas: resumos, eixes cronolóxicos, análise de textos e documentos…

Cualificación final

- A cualificación final será a media ponderada das dúas avaliacións.
- Se facendo media aritmética da 1ª e da 2ª avaliación obtense unha cualificación igual ou

superior a 5 puntos, considérase que ten a materia superada (aprobada).
- Se ten unha avaliación suspensa e non lle dá a media aritmética, a 3ª avaliación poderá

compensala sempre que presente as actividades programadas para o terceiro trimestre.
- Se ten as dúas avaliacións suspensas, poderá presentar as actividades do Plan de

Recuperación e cómpre por parte do alumnado que entregue todas e cada unha das
actividades en prazo da 1ª e da 2ª avaliación, no que se valorará unicamente o traballo
realizado polos alumnos na casa. De ser así, considerarase que ten a materia superada
(Aprobado=5)

- O traballo da 3ª avaliación, en todo caso, poderá mellorar a nota media ponderada
acadada nas avaliacións anteriores, chegando no caso de redondeo da nota ata 1 punto.

Proba extraordinaria
de setembro

- Para os alumnos que non acadaron avaliación positiva en xuño contémplase un Plan de
Recuperación das avaliacións suspensas, 1ª e 2ª avaliación, mediante a realización de
actividades que terán que presentar antes da celebración da Avaliación Extraordinaria de
Setembro para poder aprobar.

- Esta medida académica prevalecerá sobre a posibilidade de poder facer o exame presencial
de setembro, ao que o alumno deberá asistir no caso de poder celebrarse.

Alumnado de
materia pendente

Criterios de avaliación:
B1.1. Localizar e interpretar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou imaxe satélite.
B2.1. Coñecer a organización administrativa e territorial de España.
B2.5. Entender a idea de desenvolvemento sustentable e as súas implicacións.
B2.6. Localizar os recursos agrarios e naturais no mapa mundial.
B2.7. Explica e localiza os tipos de pesca e os seus problemas.
B2.8. Explicar a distribución desigual das rexións industrializadas no mundo.
B2.11. Analizar o desenvolvemento do turismo e a súa importancia económica.
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.
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.
B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto
adecuado.
B3.6. Comprender a significación histórica da etapa do Renacemento en Europa.
B3.8. Coñecer a importancia da arte renacentista e barroca en Europa e en América.
B3.10. Comprender a diferenza entre os reinos medievais e as monarquías modernas.
B3.11. Analizar o reinado dos Reis Católicos como unha etapa de transición entre a Idade
Media e a Idade Moderna.
B3.12. Entender os procesos de conquista e colonización, e as súas consecuencias.
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Criterios de cualificación: a cualificación final será o resultado da media das probas e traballos
realizados na materia pendente nas dúas primeiras avaliacións e o traballo de recuperacións,
se é o caso, presentado durante a 3ª avaliación.

Procedementos e instrumentos de avaliación: suspéndense os criterios de cualificación
establecidos na Programación Xeral do Departamento de Xeografía e Historia 2019-20; isto é:
o 50 % da nota polas probas escritas (ata 5 puntos) e o 50 % traballo do alumnado (ata 5
puntos), polos criterios anteriormente establecidos nos que se valorará unicamente a
realización das tarefas propostas ao alumnado, que pasará a ser o 100 % da nota da avaliación
e/ou das recuperacións. A nota final será o resultado da media de 1ª e 2ª avaliación ou das
súas conseguintes recuperacións.

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

Actividades

- Lectura e repaso das unidades didácticas da materia.
- Lectura e comprensión de información a través de preguntas/respostas guiadas que figuran

no solucionario e nos recursos de atención á diversidade.
- Visionado de vídeos e/ou películas con preguntas guiadas para facilitar a súa comprensión

e relación cos contidos clave.
- Realización de fichas de reforzo e consolidación dos estándares de aprendizaxe

seleccionados.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

- Utilización prioritaria do correo electrónico (a través dun correo creado do grupo a
comezos do curso) como complemento da actividade lectiva presencial e de Google
Classroom.

- As tarefas tratarán fundamentalmente cuestións consideradas imprescindibles (reforzo e
consolidación dos estándares básicos) e a resposta escrita do alumno procurará axeitarse
obxectivamente ao explicado nas sesións presenciais.

- Consultas do alumnado en horario aberto mediante chat e correo electrónico.
- Realización de videoconferencia cando se precise para salientar aspectos clave.

Materiais e recursos
- Materiais de apoio publicados nas aulas virtuais de Google Classroom: as unidades

didácticas escaneadas coas súas presentacións, apuntes proporcionados por profesor,
glosarios, vídeos, enlaces a páxinas web importantes, etc.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Tanto a través do correo electrónico, como do chat do grupo, como a través das titorías
faremos chegar ao alumnado e ás familias os cambios introducidos na programación.

Publicidade Publicación na páxina web do centro e na correspondente aula virtual de Google Classroom.



Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.
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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.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Explicar as características do Antigo Réxime nos seus sentidos
político, social e económico.

XHB1.1.1. Establece, a través da análise de textos, a diferenza entre o
Absolutismo e o Parlamentarismo.

B1.2. Coñecer o alcance da Ilustración como novo movemento cultural
e social en Europa e en América. XHB1.1.2. Distingue conceptos históricos como Antigo Réxime e Ilustración.

B2.1. Comprender o alcance e as limitacións dos procesos
revolucionarios dos séculos XVIII e XIX.

XHB2.1.1. Explica as razóns dos revolucionarios para actuar como o fixeron.
XHB2.1.2. Recoñece, mediante a análise de fontes de diversas épocas, o valor
destas non só como información senón tamén como evidencia para os/as
historiadores/as.

B3.1. Describir os feitos salientables da Revolución Industrial e o seu
encadeamento causal.

XHB3.1.1. Analiza os proles e os contras da primeira Revolución Industrial en
Inglaterra.

B3.4. Analizar a evolución dos cambios económicos en España e en
Galicia, a raíz da industrialización parcial do país.

XHB3.4.1. Especifica algunhas repercusións políticas como consecuencia dos
cambios económicos en España.

B4.2. Establecer xerarquías causais (aspecto e escala temporal) da
evolución do imperialismo.

XHB4.2.1. Sabe recoñecer cadeas e interconexións causais entre colonialismo,
imperialismo e a Gran Guerra de 1914.

B4.3. Coñecer os principais acontecementos da Gran Guerra, as súas
interconexións coa Revolución Rusa e as consecuencias dos tratados de
Versalles.

XHB4.3.1. Diferencia os acontecementos dos procesos, nunha explicación
histórica, da I Guerra Mundial.

B4.4. Esquematizar a orixe, o desenvolvemento e as consecuencias da
Revolución Rusa.

XHB4.4.1. Contrasta algunhas interpretacións do alcance da Revolución Rusa
na súa época e na actualidade.

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.

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

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.
XHB5.1.3. Explica as circunstancias da loita polo sufraxio da muller.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Autoavaliación
Coavaliación
Produción de tarefas
Tests,  cuestionarios, vídeos de avaliación
Comentarios e reflexións
Instrumentos:
Resolución e rúbricas de produción de tarefas/traballo
Test de autoavaliación
Rúbricas de comentarios.
Rúbricas de autoavaliación
Rúbricas de coavaliación

Cualificación final

1ª avaliación: 50%
2ª avaliación: 50%
3ª avaliación: Posibilidade de incremento da cualificación final ata 1 punto
e posibilidade de recuperar a 1ª e/ou 2ª avaliación.

Proba
extraordinaria de

setembro

Consistirá na entrega dunhas tarefas que se deberán realizar durante os
meses de verán. A valoración dese traballo dun xeito positivo garantirá o
aprobado en setembro. Ademais, e de xeito voluntario, poderá
presentarse á proba extraordinaria que estará referida na súa totalidade
aos criterios de avaliación e competencias imprescindibles desenvolvidos
ao longo das dúas primeiras avaliacións.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:
A MATERIA DE HISTORIA DE 4º DA ESO NON PODE SER MATERIA
PENDENTE

Criterios de cualificación: ------------------------

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

Actividades

Lectura e repasos das unidades didácticas da materia, realización de
cuestionarios tipo test con preguntas de resposta múltiple, de
resposta aberta e de resposta pechada, lectura e comprensión de
información a través de preguntas guiadas, visionado de vídeos e/ou
películas con preguntas guiadas durante a visualización (no caso dos
vídeos) para traballar elementos clave. Realización de fichas de
reforzo dos estándares de aprendizaxe seleccionados.
Para o alumnado coas dúas avaliacións aprobadas continuarase o
traballo cos estándares de aprendizaxe dos bloques de contidos
procedentes.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Utilización prioritaria de Google Classroom que xa se viña utilizando
como complemento da actividade lectiva presencial.
As tarefas tratarán fundamentalmente cuestión consideradas
imprescindibles; as explicación serán moito máis detalladas así como a
retroalimentación no momento da corrección.
Consultas do alumnado en horario aberto mediante chat, correo
electrónico, comentarios privados/públicos nas actividades de
Classroom.
Realización de videoconferencia cando se precise para salientar
aspectos clave.

Materiais e recursos
Materiais de apoio publicados nas aula virtual de Google Classroom,
apuntes proporcionados por profesor, presentacións, vídeos,  enlaces
a páxinas web relevantes...
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Tanto a través da plataforma Google Classroom, no correo electrónico
no chat do grupo, como a través das titorías faremos chegar ao
alumnado e ás familias os cambios introducidos na programación.

Publicidade Publicación na páxina web do centro e na correspondente aula virtual
de Google Classroom.



Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
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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.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

3ª AVALIACIÓN (AMPLIACIÓN=TODOS OS ALUMNOS)

RESULTADOS DE APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
 RA2. Valora a construción do espazo europeo ata as primeiras transformacións industriais das sociedades agrarias, analizando as súas

características principais, así como a súa persistencia na sociedade actual e no contorno inmediato.
 CA2.1. Analizouse a transformación do mundo antigo no medieval, recoñecendo a evolución do espazo europeo, as súas relacións co espazo

extraeuropeo e as características máis significativas das sociedades medievais en Galicia e en España.
 CA2.2. Valoráronse as características das paisaxes agrarias medievais e a súa persistencia nas sociedades actuais galega e española,

identificando os seus elementos principais.
 CA2.8. Elaboráronse instrumentos sinxelos de recollida de información mediante estratexias de composición protocolizadas, utilizando as

tecnoloxías da información e da comunicación.
 CA2.9. Desenvolvéronse comportamentos acordes co desenvolvemento do propio esforzo e o traballo en equipo.

CONTIDOS BÁSICOS:
 BC2. Valoración da creación do espazo europeo na Idade Media e na Idade Moderna.

 C2.1. Europa medieval: persistencia de usos e costumes (espazo agrario e as súas características); contacto con outras culturas.

1ª AVALIACIÓN (RECUPERACIÓN=ALUMNOS CON 2 AVALIACIÓNS SUSPENSAS)

RESULTADOS DE APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
 RA1. Valora a evolución histórica das sociedades prehistóricas e da Idade Antiga, así como as súas relacións coas paisaxes naturais,

analizando os factores e os elementos implicados, e desenvolvendo actitudes e valores de aprecio do patrimonio natural e artístico.
 CA1.1. Describíronse mediante a análise de fontes gráficas as principais características dunha paisaxe natural, e recoñecéronse esas

características no contorno máis próximo.
 CA1.2. Explicáronse a localización, o desprazamento e a adaptación ao medio dos grupos humanos do período da hominización, ata o dominio

técnico dos metais por parte das principais culturas que o exemplifican.
 CA1.3. Relacionáronse as características dos fitos artísticos máis significativos do período prehistórico coa organización social e co corpo de

crenzas, e valoráronse as súas diferenzas coas sociedades actuais.
 CA1.5. Discrimináronse as principais características que require a análise das obras arquitectónicas e escultóricas mediante exemplos

arquetípicos, diferenciando estilos canónicos.
 CA1.6. Xulgouse o impacto das primeiras sociedades humanas na paisaxe natural, analizando as características das cidades antigas e a súa

evolución na actualidade no territorio galego e peninsular.
 CA1.7. Analizouse a persistencia en Galicia, na Península Ibérica e nos territorios extrapeninsulares españois das sociedades prehistóricas e

da Idade Antiga.
 CA1.8. Elaboráronse instrumentos sinxelos de recollida de información mediante estratexias de composición protocolizadas, utilizando

tecnoloxías da información e da comunicación.
 CA1.9. Desenvolvéronse comportamentos acordes co desenvolvemento do propio esforzo e o traballo colaborativo.

CONTIDOS BÁSICOS:
 BC1. Valoración das sociedades prehistóricas e antigas e a súa relación co medio natural.

 C1.1. Paisaxes naturais: aspectos xerais e locais.
 C1.2. Sociedades prehistóricas.
 C1.3. Nacemento das cidades: hábitat urbano e a súa evolución; gráficos de representación urbana; sociedades urbanas antigas; cultura grega

(extensión, trazos, fitos principais e características esenciais da arte grega); cultura romana (características esenciais da arte romana);
sociedades prehistóricas e antigas no territorio galego e peninsular.

 C1.4. Tratamento e elaboración de información para as actividades educativas: recursos básicos (guións, esquemas, resumos, etc);
ferramentas sinxelas de localización cronolóxica; vocabulario seleccionado e específico.

2ª AVALIACIÓN (RECUPERACIÓN=ALUMNOS CON 2 AVALIACIÓNS SUSPENSAS)

RESULTADOS DE APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
 RA1. Valora a evolución histórica das sociedades prehistóricas e da Idade Antiga, así como as súas relacións coas paisaxes naturais,

analizando os factores e os elementos implicados, e desenvolvendo actitudes e valores de aprecio do patrimonio natural e artístico.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

 CA1.5. Discrimináronse as principais características que require a análise das obras arquitectónicas e escultóricas mediante exemplos
arquetípicos, diferenciando estilos canónicos.

 CA1.7. Analizouse a persistencia en Galicia, na Península Ibérica e nos territorios extrapeninsulares españois das sociedades prehistóricas e
da Idade Antiga.

 CA1.8. Elaboráronse instrumentos sinxelos de recollida de información mediante estratexias de composición protocolizadas, utilizando
tecnoloxías da información e da comunicación.

CA1.9. Desenvolvéronse comportamentos acordes co desenvolvemento do propio esforzo e o traballo colaborativo.

CONTIDOS BÁSICOS:
 BC1. Valoración das sociedades prehistóricas e antigas e a súa relación co medio natural.

 C1.3. Nacemento das cidades: hábitat urbano e a súa evolución; gráficos de representación urbana; sociedades urbanas antigas; cultura grega
(extensión, trazos, fitos principais e características esenciais da arte grega); cultura romana (características esenciais da arte romana);
sociedades prehistóricas e antigas no territorio galego e peninsular.

 C1.4. Tratamento e elaboración de información para as actividades educativas: recursos básicos (guións, esquemas, resumos, etc);
ferramentas sinxelas de localización cronolóxica; vocabulario seleccionado e específico.

1ª AVALIACIÓN (REFORZO E REPASO=ALUMNOS CON MATERIA SUPERADA)

RESULTADOS DE APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
 RA1. Valora a evolución histórica das sociedades prehistóricas e da Idade Antiga, así como as súas relacións coas paisaxes naturais,

analizando os factores e os elementos implicados, e desenvolvendo actitudes e valores de aprecio do patrimonio natural e artístico.
 CA1.1. Describíronse mediante a análise de fontes gráficas as principais características dunha paisaxe natural, e recoñecéronse esas

características no contorno máis próximo.
 CA1.8. Elaboráronse instrumentos sinxelos de recollida de información mediante estratexias de composición protocolizadas, utilizando

tecnoloxías da información e da comunicación.
 CA1.9. Desenvolvéronse comportamentos acordes co desenvolvemento do propio esforzo e o traballo colaborativo.

CONTIDOS BÁSICOS:
 BC1. Valoración das sociedades prehistóricas e antigas e a súa relación co medio natural.

 C1.1. Paisaxes naturais: aspectos xerais e locais.
 C1.4. Tratamento e elaboración de información para as actividades educativas: recursos básicos (guións, esquemas, resumos, etc);

ferramentas sinxelas de localización cronolóxica; vocabulario seleccionado e específico.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
- Os establecidos na programación de referencia para as dúas primeiras avaliacións: co-

avaliación, produción de tarefas, cuestionarios, vídeos de avaliación, comentarios e
reflexións;

- Ao que se lle engaden as actividades realizadas de forma online polo alumnado.

Instrumentos:
- Resolución e rúbricas de produción de tarefas/traballo, test, actividades interactivas,

exercicios e tarefas: resumos, eixes cronolóxicos, análise de textos e documentos…

Cualificación final

- A cualificación final será a media ponderada das dúas avaliacións.
- Se facendo media aritmética da 1ª e da 2ª avaliación obtense unha cualificación igual ou

superior a 5 puntos, considérase que ten a materia superada (aprobada).
- Se ten unha avaliación suspensa e non lle dá a media aritmética, a 3ª avaliación poderá

compensala sempre que presente as actividades programadas para o terceiro trimestre.
- Se ten as dúas avaliacións suspensas, poderá presentar as actividades do Plan de

Recuperación e cómpre por parte do alumnado que entregue todas e cada unha das
actividades en prazo da 1ª e da 2ª avaliación, no que se valorará unicamente o traballo
realizado polos alumnos na casa. De ser así, considerarase que ten a materia superada
(Aprobado=5)

- O traballo da 3ª avaliación, en todo caso, poderá mellorar a nota media ponderada
acadada nas avaliacións anteriores, chegando no caso de redondeo da nota ata 1 punto.

Proba extraordinaria
de setembro

- Para os alumnos que non acadaron avaliación positiva en xuño contémplase un Plan de
Recuperación das avaliacións suspensas, 1ª e 2ª avaliación, mediante a realización de
actividades que terán que presentar antes da celebración da Avaliación Extraordinaria de
Setembro para poder aprobar.

- Esta medida académica prevalecerá sobre a posibilidade de poder facer o exame presencial
de setembro, ao que o alumno deberá asistir no caso de poder celebrarse.

Alumnado de
materia pendente

Criterios de avaliación:
A materia SOCIEDADE I do MÓDULO DE COMUNICACIÓN E SOCIEDADE I non ten alumnado
con materia pendente.

Criterios de cualificación:

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

Actividades

- Lectura e repaso das unidades didácticas da materia.
- Lectura e comprensión de información a través de preguntas/respostas guiadas que figuran

no solucionario e nos recursos de atención á diversidade.
- Visionado de vídeos e/ou películas con preguntas guiadas para facilitar a súa comprensión

e relación cos contidos clave.
- Realización de fichas de reforzo e consolidación dos resultados de aprendizaxe, criterios de

avaliación e contidos básicos seleccionados.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

- Utilización prioritaria do correo electrónico (a través dun correo creado do grupo a
comezos do curso) como complemento da actividade lectiva presencial.

- As tarefas tratarán fundamentalmente cuestións consideradas imprescindibles (reforzo e
consolidación dos estándares básicos) e a resposta escrita do alumno procurará axeitarse
obxectivamente ao explicado nas sesións presenciais.

- Consultas do alumnado en horario aberto mediante chat e correo electrónico.
- Realización de videoconferencia cando se precise para salientar aspectos clave.
- A algún alumno que non tiña conectividade facilitóuselle un portátil con internet como

apoio para que realizara as actividades.

Materiais e recursos - Materiais de apoio: as unidades didácticas escaneadas coas súas presentacións, apuntes
proporcionados por profesor, glosarios, vídeos,  enlaces a páxinas web importantes etc.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Tanto a través do correo electrónico, como do chat do grupo, como a través das titorías
faremos chegar ao alumnado e ás familias os cambios introducidos na programación.

Publicidade Publicación na páxina web do centro.



Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

3ª AVALIACIÓN (AMPLIACIÓN=TODOS OS ALUMNOS)

RESULTADOS DE APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
 RA2. Valora a construción do espazo europeo ata as primeiras transformacións industriais das sociedades agrarias, analizando as súas

características principais, así como a súa persistencia na sociedade actual e no contorno inmediato.
 CA2.1. Analizouse a transformación do mundo antigo no medieval, recoñecendo a evolución do espazo europeo, as súas relacións co espazo

extraeuropeo e as características máis significativas das sociedades medievais en Galicia e en España.
 CA2.2. Valoráronse as características das paisaxes agrarias medievais e a súa persistencia nas sociedades actuais galega e española,

identificando os seus elementos principais.
 CA2.8. Elaboráronse instrumentos sinxelos de recollida de información mediante estratexias de composición protocolizadas, utilizando as

tecnoloxías da información e da comunicación.
 CA2.9. Desenvolvéronse comportamentos acordes co desenvolvemento do propio esforzo e o traballo en equipo.

CONTIDOS BÁSICOS:
 BC2. Valoración da creación do espazo europeo na Idade Media e na Idade Moderna.

 C2.1. Europa medieval: persistencia de usos e costumes (espazo agrario e as súas características); contacto con outras culturas.

1ª AVALIACIÓN (RECUPERACIÓN=ALUMNOS CON 2 AVALIACIÓNS SUSPENSAS)

RESULTADOS DE APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
 RA1. Valora a evolución histórica das sociedades prehistóricas e da Idade Antiga, así como as súas relacións coas paisaxes naturais,

analizando os factores e os elementos implicados, e desenvolvendo actitudes e valores de aprecio do patrimonio natural e artístico.
 CA1.1. Describíronse mediante a análise de fontes gráficas as principais características dunha paisaxe natural, e recoñecéronse esas

características no contorno máis próximo.
 CA1.2. Explicáronse a localización, o desprazamento e a adaptación ao medio dos grupos humanos do período da hominización, ata o dominio

técnico dos metais por parte das principais culturas que o exemplifican.
 CA1.3. Relacionáronse as características dos fitos artísticos máis significativos do período prehistórico coa organización social e co corpo de

crenzas, e valoráronse as súas diferenzas coas sociedades actuais.
 CA1.5. Discrimináronse as principais características que require a análise das obras arquitectónicas e escultóricas mediante exemplos

arquetípicos, diferenciando estilos canónicos.
 CA1.6. Xulgouse o impacto das primeiras sociedades humanas na paisaxe natural, analizando as características das cidades antigas e a súa

evolución na actualidade no territorio galego e peninsular.
 CA1.7. Analizouse a persistencia en Galicia, na Península Ibérica e nos territorios extrapeninsulares españois das sociedades prehistóricas e

da Idade Antiga.
 CA1.8. Elaboráronse instrumentos sinxelos de recollida de información mediante estratexias de composición protocolizadas, utilizando

tecnoloxías da información e da comunicación.
 CA1.9. Desenvolvéronse comportamentos acordes co desenvolvemento do propio esforzo e o traballo colaborativo.

CONTIDOS BÁSICOS:
 BC1. Valoración das sociedades prehistóricas e antigas e a súa relación co medio natural.

 C1.1. Paisaxes naturais: aspectos xerais e locais.
 C1.2. Sociedades prehistóricas.
 C1.3. Nacemento das cidades: hábitat urbano e a súa evolución; gráficos de representación urbana; sociedades urbanas antigas; cultura grega

(extensión, trazos, fitos principais e características esenciais da arte grega); cultura romana (características esenciais da arte romana);
sociedades prehistóricas e antigas no territorio galego e peninsular.

 C1.4. Tratamento e elaboración de información para as actividades educativas: recursos básicos (guións, esquemas, resumos, etc);
ferramentas sinxelas de localización cronolóxica; vocabulario seleccionado e específico.

2ª AVALIACIÓN (RECUPERACIÓN=ALUMNOS CON 2 AVALIACIÓNS SUSPENSAS)

RESULTADOS DE APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
 RA1. Valora a evolución histórica das sociedades prehistóricas e da Idade Antiga, así como as súas relacións coas paisaxes naturais,

analizando os factores e os elementos implicados, e desenvolvendo actitudes e valores de aprecio do patrimonio natural e artístico.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

 CA1.5. Discrimináronse as principais características que require a análise das obras arquitectónicas e escultóricas mediante exemplos
arquetípicos, diferenciando estilos canónicos.

 CA1.7. Analizouse a persistencia en Galicia, na Península Ibérica e nos territorios extrapeninsulares españois das sociedades prehistóricas e
da Idade Antiga.

 CA1.8. Elaboráronse instrumentos sinxelos de recollida de información mediante estratexias de composición protocolizadas, utilizando
tecnoloxías da información e da comunicación.

CA1.9. Desenvolvéronse comportamentos acordes co desenvolvemento do propio esforzo e o traballo colaborativo.

CONTIDOS BÁSICOS:
 BC1. Valoración das sociedades prehistóricas e antigas e a súa relación co medio natural.

 C1.3. Nacemento das cidades: hábitat urbano e a súa evolución; gráficos de representación urbana; sociedades urbanas antigas; cultura grega
(extensión, trazos, fitos principais e características esenciais da arte grega); cultura romana (características esenciais da arte romana);
sociedades prehistóricas e antigas no territorio galego e peninsular.

 C1.4. Tratamento e elaboración de información para as actividades educativas: recursos básicos (guións, esquemas, resumos, etc);
ferramentas sinxelas de localización cronolóxica; vocabulario seleccionado e específico.

1ª AVALIACIÓN (REFORZO E REPASO=ALUMNOS CON MATERIA SUPERADA)

RESULTADOS DE APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
 RA1. Valora a evolución histórica das sociedades prehistóricas e da Idade Antiga, así como as súas relacións coas paisaxes naturais,

analizando os factores e os elementos implicados, e desenvolvendo actitudes e valores de aprecio do patrimonio natural e artístico.
 CA1.1. Describíronse mediante a análise de fontes gráficas as principais características dunha paisaxe natural, e recoñecéronse esas

características no contorno máis próximo.
 CA1.8. Elaboráronse instrumentos sinxelos de recollida de información mediante estratexias de composición protocolizadas, utilizando

tecnoloxías da información e da comunicación.
 CA1.9. Desenvolvéronse comportamentos acordes co desenvolvemento do propio esforzo e o traballo colaborativo.

CONTIDOS BÁSICOS:
 BC1. Valoración das sociedades prehistóricas e antigas e a súa relación co medio natural.

 C1.1. Paisaxes naturais: aspectos xerais e locais.
 C1.4. Tratamento e elaboración de información para as actividades educativas: recursos básicos (guións, esquemas, resumos, etc);

ferramentas sinxelas de localización cronolóxica; vocabulario seleccionado e específico.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
- Os establecidos na programación de referencia para as dúas primeiras avaliacións: co-

avaliación, produción de tarefas, cuestionarios, vídeos de avaliación, comentarios e
reflexións;

- Ao que se lle engaden as actividades realizadas de forma online polo alumnado.

Instrumentos:
- Resolución e rúbricas de produción de tarefas/traballo, test, actividades interactivas,

exercicios e tarefas: resumos, eixes cronolóxicos, análise de textos e documentos…

Cualificación final

- A cualificación final será a media ponderada das dúas avaliacións.
- Se facendo media aritmética da 1ª e da 2ª avaliación obtense unha cualificación igual ou

superior a 5 puntos, considérase que ten a materia superada (aprobada).
- Se ten unha avaliación suspensa e non lle dá a media aritmética, a 3ª avaliación poderá

compensala sempre que presente as actividades programadas para o terceiro trimestre.
- Se ten as dúas avaliacións suspensas, poderá presentar as actividades do Plan de

Recuperación e cómpre por parte do alumnado que entregue todas e cada unha das
actividades en prazo da 1ª e da 2ª avaliación, no que se valorará unicamente o traballo
realizado polos alumnos na casa. De ser así, considerarase que ten a materia superada
(Aprobado=5)

- O traballo da 3ª avaliación, en todo caso, poderá mellorar a nota media ponderada
acadada nas avaliacións anteriores, chegando no caso de redondeo da nota ata 1 punto.

Proba extraordinaria
de setembro

- Para os alumnos que non acadaron avaliación positiva en xuño contémplase un Plan de
Recuperación das avaliacións suspensas, 1ª e 2ª avaliación, mediante a realización de
actividades que terán que presentar antes da celebración da Avaliación Extraordinaria de
Setembro para poder aprobar.

- Esta medida académica prevalecerá sobre a posibilidade de poder facer o exame presencial
de setembro, ao que o alumno deberá asistir no caso de poder celebrarse.

Alumnado de
materia pendente

Criterios de avaliación:
A materia SOCIEDADE I do MÓDULO DE COMUNICACIÓN E SOCIEDADE I non ten alumnado
con materia pendente.

Criterios de cualificación:

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

Actividades

- Lectura e repaso das unidades didácticas da materia.
- Lectura e comprensión de información a través de preguntas/respostas guiadas que figuran

no solucionario e nos recursos de atención á diversidade.
- Visionado de vídeos e/ou películas con preguntas guiadas para facilitar a súa comprensión

e relación cos contidos clave.
- Realización de fichas de reforzo e consolidación dos resultados de aprendizaxe, criterios de

avaliación e contidos básicos seleccionados.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

- Utilización prioritaria do correo electrónico (a través dun correo creado do grupo a
comezos do curso) como complemento da actividade lectiva presencial.

- As tarefas tratarán fundamentalmente cuestións consideradas imprescindibles (reforzo e
consolidación dos estándares básicos) e a resposta escrita do alumno procurará axeitarse
obxectivamente ao explicado nas sesións presenciais.

- Consultas do alumnado en horario aberto mediante chat e correo electrónico.
- Realización de videoconferencia cando se precise para salientar aspectos clave.
- A algún alumno que non tiña conectividade achegáronselle fotocopias das actividades para

que fora traballando en casa, mediante a coordinación do titor e da Dirección do centro.

Materiais e recursos - Materiais de apoio: as unidades didácticas escaneadas coas súas presentacións, apuntes
proporcionados por profesor, glosarios, vídeos,  enlaces a páxinas web importantes etc.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Tanto a través do correo electrónico, como do chat do grupo, como a través das titorías
faremos chegar ao alumnado e ás familias os cambios introducidos na programación.

Publicidade Publicación na páxina web do centro.



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

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
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MATERIA: ÁMBITO SOCIEDADE
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

1ª AVALIACIÓN

g-l-ñ
B3.1. Relación entre o pasado, o

presente e o futuro a través da
historia.

B3.1. Recoñecer que o pasado non
está "morto e enterrado", senón
que determina o presente e os
posibles futuros e espazos, ou
inflúe neles.

XHB3.1.1. Identifica elementos
materiais, culturais ou ideolóxicos
que son herdanza do pasado.

CSC, CCEC

g-l-ñ

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

XHB3.2.1. Nomea e identifica catro
clases de fontes históricas.

CSC, CAA

XHB3.2.2. Comprende que a historia
non se pode escribir sen fontes,
sexan estas restos materiais ou
textuais.

CSC, CAA

XHB3.2.3. Compara dous relatos a
distintas escalas temporais sobre
as conquistas de Alexandre.

CSC, CAA

l-ñ

B3.3. Cambio e continuidade. 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.

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

CSC, CMCCT

f-l B3.7. Periodización da Prehistoria e
a Idade Antiga.

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

XHB3.7.1. Distingue etapas dentro
da historia antiga. CSC, CMCCT

f-g-l

B3.8. Prehistoria e Idade Antiga:
visión global.

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.

XHB3.8.1. Realiza diversos tipos de
eixes cronolóxicos e mapas
históricos.

CSC, CMCCT
CAA

c-g-h-l-n-ñ

B3.9.1. Paleolítico: etapas;
características das formas de
vida; cazadores colectores.

B3.9.2. Neolítico: revolución agraria
e expansión das sociedades
humanas; sedentarismo;
artesanía e comercio;
organización social.

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

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

CSC, CCL
CAA

XHB3.9.2. Analiza a transcendencia
da revolución neolítica e o papel
da muller nela.

CSC, CAA

l-n
B3.10. Aparición dos ritos: restos

materiais e artísticos; pintura e
escultura.

B3.10. Identificar os primeiros ritos
relixiosos.

XHB3.10.1. Recoñece as funcións
dos primeiros ritos relixiosos como
os da "deusa nai".

CSC, CCEC

2ª AVALIACIÓN

a-c-d-g-h-l

B3.11. Idade Antiga: primeiras
civilizacións urbanas.
Mesopotamia e Exipto.
Sociedade, economía e política.

B3.11. Coñecer algunhas
características da vida humana
neste período, así como o
establecemento e a difusión de
diferentes culturas urbanas,
despois do neolítico.

XHB3.11.1. Describe formas de
organización socio-económica e
política, novas ata entón, como os
imperios de Mesopotamia e de
Exipto.

CSC, CAA
CCL

B3.12. Idade Antiga: invención da B3.12. Recoñecer a importancia da XHB3.12.1. Diferencia entre as
fontes prehistóricas (restos

CSC, CAA
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

g-h-l escritura. descuberta da escritura. materiais e ágrafos) e as fontes
históricas (textos).

f-g-h-l

B3.13. Idade Antiga: historia de
Exipto.

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

XHB3.13.1. Interpreta un mapa
cronolóxico-xeográfico da
expansión exipcia.

CSC, CMCCT
CAA

XHB3.13.2. Describe as principais
características das etapas
históricas en que se divide Exipto.

CSC, CCL

XHB3.14.2. Realiza un mapa
conceptual cos principais deuses
do panteón exipcio.

CSC, CCEC
CAA

g-h-l
B3.15. Idade Antiga: arte en

Mesopotamia e Exipto.
B3.15. Localizar e describir algúns

exemplos arquitectónicos de
Exipto e de Mesopotamia.

XHB3.15.1. Localiza nun mapa os
principais exemplos da
arquitectura exipcia e da
mesopotámica.

CSC, CCEC
CAA
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
- Os establecidos na programación de referencia para as dúas primeiras avaliacións:

o Co-avaliación,
o Produción de tarefas,
o Cuestionarios,
o Vídeos de avaliación,
o Comentarios e reflexións;

- Ao que se lle engaden as actividades realizadas de forma online polo alumnado.

Instrumentos:
- Resolución e rúbricas de produción de tarefas/traballo,
- Test,
- Actividades interactivas,
- Exercicios e tarefas: resumos, eixes cronolóxicos, análise de textos e documentos…

Cualificación final

- A cualificación final estará determinada por un Plan de de Recuperación da 1ª e 2ª
avaliación do Módulo III no que se valorará unicamente o traballo realizado polos alumnos
na casa, que pasará a ser a nota da avaliación, ante a imposibilidade de efectuar probas
escritas presenciais.

- Logo, para poder recuperar este Ámbito Sociedade cómpre por parte do alumnado que
realice e entregue todas e cada unha das actividades en prazo e considerarase materia
superada (Aprobado=5). Se o alumnado non entrega o traballo establecido ou falta unha
parte del considerarase materia non superada (Suspenso), coa correspondente avaliación
negativa.

Proba extraordinaria
de setembro

- Na Avaliación Extraordinaria do Módulo III – ESA non hai proba extraordinaria de setembro.

Alumnado de
materia pendente

Criterios de avaliación:
- Mantéñense os criterios que rexen na programación xeral do departamento.
- Teranse en conta unicamente os contidos básicos das dúas avaliacións presenciais.

Criterios de cualificación:
- Se o alumnado presentou todas as actividades online indicadas e en prazo, considerarase

a materia superada (nota 5=Aprobado).
- No caso de non superar a materia en maio, non se poderá avaliar do Ámbito Sociedade

Módulo IV en xuño.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
- O profesor elaborará un Plan de Recuperación de actividades online para realizar polo

alumno. A súa entrega en prazo e con todos os exercicios correctamente realizados
suporá o Aprobado (5) na materia.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

- Lectura e repaso das unidades didácticas da materia.
- Lectura e comprensión de información a través de preguntas/respostas guiadas que figuran

no solucionario e nos recursos de atención á diversidade.
- Visionado de vídeos e/ou películas con preguntas guiadas para facilitar a súa comprensión

e relación cos contidos clave.
- Realización de fichas de reforzo e consolidación dos estándares de aprendizaxe

seleccionados.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

- Utilización prioritaria do correo electrónico (a través dun correo creado do grupo a
comezos do curso) como complemento da actividade lectiva presencial.

- As tarefas tratarán fundamentalmente cuestións consideradas imprescindibles (reforzo e
consolidación dos estándares básicos) e a resposta escrita do alumno procurará axeitarse
obxectivamente ao explicado nas sesións presenciais.

- Consultas do alumnado en horario aberto mediante chat e correo electrónico.
- Realización de videoconferencia cando se precise para salientar aspectos clave.

Materiais e recursos - Materiais de apoio: as unidades didácticas escaneadas coas súas presentacións, apuntes
proporcionados por profesor, glosarios, vídeos, etc.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Tanto a través do correo electrónico, como do chat do grupo, como a través das titorías
faremos chegar ao alumnado e ás familias os cambios introducidos na programación.

Publicidade Publicación na páxina web do centro.
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