
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educatva
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

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Explicar as característcas de cada tempo histórico e certos acontece-
mentos que determinaron cambios fundamentais no rumbo da historia,
diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e a súa interpretación.

 Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos
salientables, utlizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración

e simultaneidade.

Utlizar  o vocabulario histórico e arístco con precisión,  inseríndoo no
contexto adecuado.

 Utliza o vocabulario histórico e arístco imprescindible para cada época.

Explicar a organización feudal e as súas consecuencias.  Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e
campesiños.

Analizar a evolución dos reinos cristáns e musulmáns, nos seus aspectos
socioeconómicos, polítcos e culturais.

 Comprende as orixes do Islam e o seu alcance posterior.

Analizar a evolución dos reinos cristáns e musulmáns, nos seus aspectos
socioeconómicos, polítcos e culturais.

 Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media.

Entender o concepto de crise e as súas consecuencias económicas e so-
ciais.

 Comprende o impacto dunha crise demográfca e económica nas
sociedades medievais europeas.

Comprender as característcas e as funcións da arte na Idade Media.  Describe característcas da arte románica, gótca e islámica.

Situar no mapa de España as unidades e os elementos principais do rele-
vo peninsular, así como os grandes conxuntos ou espazos bioclimátcos.

Sitúa nun mapa fsico as principais unidades do relevo español.

Situar no mapa de España as unidades e os elementos principais do rele- Describe as unidades de relevo con axuda do mapa fsico de España.
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vo peninsular, así como os grandes conxuntos ou espazos bioclimátcos.

Situar no mapa de Galicia as unidades e os elementos principais do rele-
vo, así como os grandes conxuntos ou espazos bioclimátcos.

Sitúa nun mapa fsico as principais unidades do relevo galego.

Coñecer e describir os grandes conxuntos bioclimátcos que conforman o
espazo xeográfco español e galego.

Localiza nun mapa os grandes conxuntos ou espazos bioclimátcos de
España.

Coñecer e describir os grandes conxuntos bioclimátcos que conforman
o espazo xeográfco español e galego.

 Localiza nun mapa os espazos bioclimátcos de Galicia.

Coñecer os principais espazos naturais de España e de Galicia.  Distngue e localiza nun mapa as paisaxes de España e de Galicia.

Comentar a información en mapas do mundo sobre a densidade de po-
boación e as migracións.

 Localiza no mapa mundial os contnentes e as áreas máis densamente
poboadas.

Analizar a poboación europea no relatvo á súa distribución, evolución e
dinámica, e ás súas migracións e polítcas de poboación.

Explica as característcas da poboación europea.

Analiza as característcas da poboación de Galicia, a súa distribución,
dinámica e evolución, e os movementos migratorios

Coñece o proceso da emigración galega, as súas etapas e os destnos
principais.

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

 Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa.

Identfcar as principais paisaxes humanizadas españolas e galegas, e
identfcalas por comunidades autónomas.

 Clasifca as principais paisaxes humanizadas españolas a través de
imaxes.
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Coñecer e analizar os problemas e os retos ambientais que afronta Es-
paña, a súa orixe e as posibles vías para afrontar estes problemas.

Compara paisaxes humanizadas españolas segundo a súa actvidade
económica.

* En vermello a parte non vista presencialmente.
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2. Avaliación e cualifcación

Avaliación

Procedementos: durante a parte presencial do curso con probas escritas 
(70%), traballos individuais (20%) e observación (10%); durante a parte 
telemátca con traballo individual (100%)

Instrumentos: probas escritas, traballos individuais e observación

Cualifcación fnal
Media da 1ª e da 2ª avaliación máis redondeo á alza ata nun punto co 
traballo desenvolvido telematcamente na parte fnal do curso

Proba extraordinaria
de setembro 

Exame dos contdos imprescindibles vistos nas clases presenciais e 
reforzados nos boleíns de repaso do curso entregados durante a parte 
fnal do mesmo (traballo telemátco)

Avaliación de
materia pendentes

Criterios de avaliación: os considerados imprescindibles por estaren 
relacionados cos estándares con maior peso na programación didáctca do
curso a avaliar 

Criterios de cualifcación: o alumnado obtén fnalmente o aprobado se as 
probas escritas realizadas ao longo do curso foron satsfactorias (ou no 
seu defecto o traballo realizado)

Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e traballo 
individual do alumnado a partr de boleíns de repaso da materia 
pendente
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3. Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actvidades
Boleíns de traballo con contdos teóricos e práctcos a partr dos 
estándares de aprendizaxe considerados imprescindibles

Metodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade):

Todo o alumnado do curso pode conectarse a internet para poder 
traballar cos boleíns. 

Materiais e recursos Boleíns de traballo, internet
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A través de Edixgal e/ou do correo electrónico

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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