
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

Coñecer a organización administratva e territorial de España.  Distngue nun mapa polatco a distribución territorial de España,
comunidades autónomas, capitais, provincias e illas.

Analizar  os datos do peso do sector terciario dun paas  fronte aos do
sector primario e secundario, e extraer conclusións.

 Compara a poboación actva de cada sector en diversos paases e analiza o
grao de desenvolvemento que amosan estes datos.

Coñecer  as  caracterastcas  de  diversos  tpos  de sistemas económicos  Diferencia aspectos concretos e a súa interrelación dentro dun sistema
económico.

Entender a idea de desenvolvemento sustentable e as súas
implicacións.

Defne o desenvolvemento sustentable e describe conceptos clave
relacionados con el.

Localizar os recursos agrarios e naturais no mapa mundial. Localiza e identfca nun mapa as principais zonas produtoras e
consumidoras de enerxaa no mundo.

Entender os fuxos e os bloques comerciais.  Describe as caracterastcas do comercio internacional na actualidade.

Entender os fuxos e os bloques comerciais. Enumera as caracterastcas dos bloques comerciais e as razóns polas que
se consttúen.

Analizar   o   desenvolvemento   do   turismo   e   a   súa importancia
económica.

 Identfca os tpos de turismo e os seus efectos
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Analizar gráfcos de barras por paases e textos onde se refictan os niveis
de consumo, o comercio desigual e a débeda externa entre paases en
desenvolvemento e os desenvolvidos.

 Describe o funcionamento dos intercambios a nivel internacional,
utlizando mapas temátcos e gráfcos nos que se refictan as liñas de

intercambio.

Relacionar o alcance da nova ollada dos humanistas, artstas e cientfcos
do Renacemento con etapas anteriores e posteriores.

 Identfca trazos do Renacemento e do umumanismo na historia europea,
a partr de fontes históricas de diversos tpos.

Coñecer  a  importancia  dalgúns  autores  e  obras destes séculos.  Analiza obras, ou fragmentos delas, dalgúns autores desta época no seu
contexto.

Comprender a diferenza entre os reinos medievais e as monarquaas
modernas.

Distngue as caracterastcas de réximes monárquicos autoritarios,
parlamentarios e absolutos.

Entender os procesos de conquista e colonización,  e as  súas
consecuencias.

 Explica as causas que conduciron á descuberta de América para Europa,
a súa conquista e a súa colonización.

Entender os procesos de conquista e colonización, e as súas
consecuencias.

 Sopesa interpretacións confitvas sobre a conquista e a colonización de
América.

* En vermello os contdos non vistos presencialmente.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA



2. Avaliación e cualifcación

Avaliación

Procedementos, durante a parte presencial do curso con probas escritas 
(80%) e outros instrumentos de traballo (20%); 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 boletns 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 boletns 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
Boletns de traballo con contdos teóricos e práctcos a partr dos 
estándares de aprendizaxe considerados imprescindibles

Metodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade):

Practcamente todo o alumnado do curso pode conectarse a internet 
para poder traballar cos boletns. Un alumno non se conectou e non 
contestou as mensaxes enviadas (abalarmobil, correo electrónico, 
aviso á ttora).
Entrega e corrección de traballos online (correo electrónico ou aula 
virtual)

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

Información ao
alumnado e ás

familias

A través da aula virtual e/ou do correo electrónico

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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