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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

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.

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

Localizar espazos xeográfcos e lugares nun mapa ou imaxe de satélite,
utlizando datos de coordenadas xeográfcas.

Localiza espazos xeográfcos e lugares nun mapa utlizando datos de
coordenadas xeográfcas

Situar no mapa de Europa as unidades e os elementos principais do
relevo contnental.

Localiza no mapa as principais unidades e elementos do relevo europeo

Coñecer, comparar e describir os grandes conxuntos bioclimátcos que
conforman o espazo xeográfco europeo.

Clasifca e localiza nun mapa os distntos tpos de clima de Europa

Identfcar, nomear e clasifcar fontes históricas, e explicar diferenzas
entre interpretacións de fontes diversas.

Nomea e identfca catro clases de fontes históricas

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

Utliza o vocabulario histórico e artstco imprescindible para cada época

Datar a Prehistoria e a Idade Antga, e distnguir a escala temporal de
etapas como estas.

Distngue etapas dentro da historia antga

Coñecer as característcas da vida humana correspondentes aos dous
períodos en que se divide a Prehistoria: Paleolítco e Neolítco.

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

Coñecer algunhas característcas da vida humana neste período, así
como o establecemento e a difusión de diferentes culturas urbanas,

despois do neolítco.

Describe formas de organización socio-económica e polítcas, novas ata
entón, como os imperios Mesopotámico e exipcio

Identfcar as principais característcas da relixión exipcia. Explica como materializaban os exipcios a súa crenza na vida do máis alá
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Coñecer  os  trazos  principais  das  polis  gregas  e  a  transcendencia  do
concepto de democracia.

Describe algunhas das diferenzas entre a democracia grega e as
democracias actuais

Entender a transcendencia do concepto de colonización. Localiza nun mapa histórico as colonias gregas do Mediterráneo

Entender o alcance do clásico na arte e na cultura occidentais. Explica as característcas esenciais da arte grega e a súa evolución no
tempo

Establecer conexións entre o pasado da Hispania romana e o presente. Analiza exemplos do legado romano que perviven na actualidade

Establecer conexións entre o pasado da Hispania romana e o presente. Entende o que signifcou a romanización nos distntos ámbitos sociais e
xeográfcos

* En vermello as partes non vistas 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 (70%), traballos (10%), caderno de clase (10%) e observación

(10%); durante a parte telemática con traballo individual (100%)

Instrumentos: probas escritas, traballos individuais, caderno de clase e
observación.

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

Proba
extraordinaria de

setembro 

Exame dos contidos imprescindibles vistos nas clases presenciais e
reforzados nos boletíns de repaso do curso entregados durante a parte

final do mesmo (traballo telemático)

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación: os considerados imprescindibles por estaren
relacionados cos estándares con maior peso na programación didáctica

do curso a avaliar.

Criterios de cualificación: o alumnado obtén finalmente o aprobado se
as probas escritas realizadas ao longo do curso foron satisfactorias (ou

no seu defecto o traballo realizado)

Procedementos e instrumentos de avaliación: probas escritas e traballo
individual do alumnado a partir de boletíns 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 Boletíns de traballo con contidos teóricos e prácticos a partir dos
estándares de aprendizaxe considerados imprescindibles. 

Metodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade):

A maioría do alumnado do curso pode conectarse a internet para 
poder traballar , se ben hai alumnos que non dispoñen de 
conexión ou están a utilizar os datos móbiles. 

Emprego de correo electrónico para adxuntar arquivos coas 
actividades a algún alumno.

Materiais e recursos Boletíns 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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