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XEOGRAFÍA E HISTORIA 1º ESO

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación 

(referida á programación
anual )

Estándar de aprendizaxe

B1.2  e  B1.3
. Clasifica e distingue tipos de mapas e distintas 
proxeccións.  

B1.1 . Analiza un mapa de fusos horarios e diferencia 
zonas do planeta de similares horas.

B1.4
. Localiza un punto xeográfico nun planisferio e 
distingue os hemisferios da Terra e os seus principais
características. 

B1.4
. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa 
utilizando datos de coordenadas xeográficas. 

B1.5
. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do 
relevo español, europeo e mundial. 

B1.6

. Localiza nun mapa físico mundial os principais 
elementos e referencias físicas: mares e océanos, 
continentes, illas e arquipélagos máis importantes, 
ademais dos ríos e as principais cadeas montañosas. 

B1.8
. Enumera e describe as peculiaridades do medio 
físico español. . 

B1.8 . Explica as características do relevo europeo

B1.9
. Analiza e compara as zonas bioclimáticas españolas
utilizando gráficos e imaxes. 

B1.9
. Clasifica e localiza nun mapa os distintos tipos de 
clima de Europa. 
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XEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación

(referida á programación
anual )

Estándar de aprendizaxe

B3.6 . Caracterizar a alta Idade Media en Europa

B3.7 .Comparar as formas de vida (en diversos aspectos) do
Imperio Romano coas dos reinos xermánicos 

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

B3.8
. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre 
señores e campesiños. 

B 3.9
 . Comprende as orixes e trazos propios do Islam e o 
seu alcance posterior.

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

B3.9 . Explica a importancia da o-Andalus na Idade Media

B3.12
. Describe a características da arte románica, gótica e 
islámica. 

B3.11
. Comprende o impacto dunha crise demográfica e 
económica nas sociedades medievais europeas. 
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XEOGRAFÍA E HISTORIA 3º ESO

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación

(referida á programación
anual )

Estándar de aprendizaxe

B2.1
.Distingue nun mapa político a distribución territorial
de España: comunidades autónomas, capitais,
provincias e illas. 

B2.2
. Compara a poboación activa de cada sector en 
diversos países e analiza o grao de desenvolvemento 
que amosan estes 

B2.5
. Define o desenvolvemento sustentable e describe
conceptos clave relacionados con el 

B2.6
Sitúa no mapa as principais zonas cerealistas, como 
exemplo de recurso agrario no mundo, e as máis 
importantes masas forestais domundo 

B2.6
. Localiza e identifica nun mapa as principais zonas 
produtoras de minerais no mundo. 

B2.6
. Localiza e identifica nun mapa as principais zonas 
produtoras e consumidoras de enerxía no mundo. 

B2.6 Identifica e nomea algunhas enerxías alternativas. 

B2.8
Localiza nun mapa os países máis industrializados do 
mundo, a través de lendas e símbolos  adecuados.

B2.10
. Define os indicadores que miden os intercambios 
económicos dun país. 

B3.6
Distingue modos de periodización histórica (Idade 
Moderna, Renacemento, Barroco, Absolutismo, etc.). 

B3.7
Identifica trazos do Renacemento e do Humanismo na 
historia europea, a
partir de fontes históricas de diversos tipos. 

B3.8
Coñece obras e legado de artistas, humanistas e 
científicos da época. 

B3.9

Analiza obras, ou fragmentos delas, dalgúns autores 
desta época no seu 
contexto
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XEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación

(referida á programación
anual )

Estándar de aprendizaxe

B1.1
. Distingue conceptos históricos como Antigo Réxime 
e Ilustración. 

B1.2 . Describe as características da cultura da Ilustración

B2.1

. Establece a diferenza entre absolutismo e 
parlamentarismo. 

. Sopesa as razóns dos revolucionarios para actuar
como o fixeron 

B2.2
. Redacta os principais feitos dalgunhas das 
revolucións, incidindo na Revolución Francesa. 

B.3.1
. Analiza os proles e contras da primeira revolución 
industrial en Inglaterra. 

B3.2
. Analiza e compara a industrialización de diferentes 
países de Europa, América e Asia. 

B3.3
Explica a situación laboral feminina e infantil nas 
cidades industriais. 

B3.4
.Especifica algunhas repercusións políticas como 
consecuencia dos cambios económicos en España. 

B4.1
. Explica que o concepto de “imperialismo” reflicte 
unha realidade que influirá na xeopolítica mundial e 
as súas relacións económicas. 

B4.2
Sabe recoñecer cadeas e interconexións causais  entre 
colonialismo, imperialismo e a Gran Guerra de 1914. 

B4.3 a B4.5
. Causas, desenvolvemento e consecuencias da 
Primeira Guerra Mundial. 
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Historia do Mundo Contemporáneo 1º BAC. 

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

B1.1, B1.2
. Clasifica os trazos do Antigo Réxime en aspectos 
demográficos, económicos, políticos , sociais e culturais.

B1.2 . Distingue as revolucións inglesas do século XVII. 

B1.3 . Describe as características do parlamentarismo inglés. 

B1.4 . Enumera e describe as ideas da Ilustración e liberalismo. 

B3.1
. Realiza eixos cronolóxicos nos que se inclúan os 
acontecementos principais do século XIX e XX. 

B3.2 e B3.3
. Explica as causas, desenvolvemento e consecuencias da 
Independencia de Estados Unidos, así como da Revolución 
Francesa. 

B3.4 . Identifica a extensión do imperio napoleónico. 

B3.6
. Compara as causas e o desenvolvemento das revolucións de 
1820, 1830 e 1848. 

B3.7 . Describe e explica a unificación de Italia e Alemaña. 
B2.1 . Identifica as causas da Iª Revolución industrial
B2.2 . Analiza as dúas revolucións industriais. 

B2.4
. Sinala os cambios sociais máis relevantes do século XIX 
asociándoos ao proceso da Revolución Industrial 

B2.6
. Compara as correntes de pensamento social da época da 
Revolución industrial, socialismo utópico, científico e 
anarquismo. 

B4.2 . Características da Inglaterra victoriana. 

B4.2
. Explica os feitos que converteron a Alemaña, durante o 
mandato de Bismarck, nunha potencia europea. 

B4.3
. Analiza as causas e consecuencias da expansión colonial da 
segunda metade do século XIX. 

B4.5
. Identifica as causas, desenvolvemento e consecuencias da 
Primeira Guerra Mundial. 

B5.2
. Identifica as causas, desenvolvemento e consecuencias da 
Revolución Rusa de 1917.

B5.1  . Explica as características do período de entreguerras. 
B5.4 . Comenta gráficos que expliquen a depresión de 1929. 
B5.5 . Compara o fascismo italiano e o nazismo alemán. 
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Historia de España 2º BAC.

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación
(referida á programación anual

)
Estándar de aprendizaxe

Os estándares de aprendizaxe mínimos e os seus conseguintes criterios de avaliación 
veñen marcados nesta materia polas orientacións da CIUG para a realización das probas 
de acceso á Universidade (ABAU)
Por tal motivo, e tendo en conta que a maior parte do alumnado realizará tales probas 
non se fai ningunha selección de contidos neste curso. 

Xeografía de España 2º BAC. 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación

(referida á programación
anual )

Estándar de aprendizaxe

Os estándares de aprendizaxe mínimos e os seus conseguintes criterios de avaliación 
veñen marcados nesta materia polas orientacións da CIUG para a realización das probas 
de acceso á Universidade (ABAU)
Por tal motivo, e tendo en conta que a maior parte do alumnado realizará tales probas 
non se fai ningunha selección de contidos neste curso. 

Historia da Arte 2º BAC. 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación

(referida á programación anual
)

Estándar de aprendizaxe

Os estándares de aprendizaxe mínimos e os seus conseguintes criterios de avaliación 
veñen marcados nesta materia polas orientacións da CIUG para a realización das probas 
de acceso á Universidade (ABAU)
Por tal motivo, e tendo en conta que a maior parte do alumnado realizará tales probas 
non se fai ningunha selección de contidos neste curso. 
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2. Avaliación e cualificación .   1º ciclo da ESO (1º-2º-3º) Xeografía e Historia

Curso 

2019-2020

AVALIACIÓN
ORDINARIA

 (Xuño )

Procedemento

 Observación do traballo do alumnado.
 Recollida de tarefas do alumnado.
 Observación nas entrevistas/videoconferencias Webex.
 Probas de ser o caso

Instrumentos

 Diario e rexistro do observado tanto nas tarefas escritas como nas
videoconferencias.
 Rexistro das entregas das tarefas.

Recuperación das avaliacións suspensas

• O alumnado con unha das dúas primeiras avaliacións aprobadas 
consideramos que tén que ser cualificado con un 5 na súa nota final se a 
media aritmetica de ambas avaliacións acada este valor. Sen que iso 
signifique que non poida mellorala polo seu esforzo e progreso ao longo 
deste tempo de confinamento e traballo virtual.

• Aqueles/as que se atoparan coas súas dúas avaliacións presenciais 
suspensas terán que realizar actividades específicas adaptadas á 
excepcional situación e aos criterios consensuados polo Departamento, 
tendo en conta os recursos ou as limitacións en cada un dos casos. Tanto 
traballos como  probas virtuais, ou incluso orais, poderán ser as 
ferramentas que teñamos á nosa disposición para valoralos/as.

Cualificación final

• A cualificación final de curso será a nota media de todas as probas e
recuperacións realizadas na  1ª e 2ª avaliación 

• Valorarase o esforzo no seguimento das actividades e/ou probas  non 
presenciais que se están levando a cabo. O dito traballo podería 
supoñer unha mellora de ata un 20% na súa cualificación final.

AVALIACIÓN
EXTRAORDI-

NARIA

(setembro)

• Proba escrita baseada nos estándares de aprendizaxe e competencias e 
contidos imprescindibles da 1ª e 2ª avaliación (véxase Programación).

• Os contidos son os que figuran na presente actualización da nosa programación e
serán publicados na páxina web do centro.

ALUMNADO
COA MATERIA
PENDENTE DE

CURSOS
ANTERIORES

• O alumnado coa materia pendente poderá recuperar  a materia segundo un plan de traballo
elaborado polo Departamento consistente en:

◦ Entrega, conforme a uns prazos definidos, de actividades do libro de texto referidos aos
contidos mínimos da materia. Dado que algúns alumnos aprobaron en probas parciais 
ao longo da fase presencial parte da materia so deberán facer traballos da parte non 
superada A valoración distas tarefas farase tendo en conta tres parámetros: entrega, 
puntualidade nos prazos e cualidade da actividade realizada.

◦ Realización dunha proba telemática referida á parte ou partes aínda non superadas 
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2. Avaliación e cualificación .   4º ESO e 1º BAC Hª do Mundo Contemporáneo

Curso 

2019-2020

AVALIACIÓN 
ORDINARIA

 (Xuño )

Procedemento

 Observación do traballo do alumnado.
 Recollida de tarefas do alumnado.
 Observación nas entrevistas/videoconferencias Webex.
 Probas de ser o caso

Instrumentos

1.   Exercicios de reforzo para quen non aproba os dous 
trimestres.

• Dispoñíbeis na Aula Virtual.

• Son exercicios sobre os contidos básicos.

• Iremos tema a tema, e con frecuencia semanal.

2. Exercicios de repaso para quen aprobou, con media inferior a 7.

• Dispoñíbeis na Aula Virtual.

• Son exercicios de síntese sobre os contidos xa vistos en
clase.

• Iremos tamén tema a tema e con frecuencia semanal.

3. Exercicios de ampliación para quen aprobou todo con media igual ou
superior ao 7.

• Dispoñíbeis na Aula Virtual.

• Ampliaremos contidos xa vistos.

Factores que teremos en conta á hora de avaliar as actividades:

• Orixinalidade do traballo: buscamos premiar o esforzo, non a copia
mecánica e o aproveitamento do traballo doutra persoa.

• Respecto das normas de ortografía, grao de calidade da expresión
escrita e presentación formal.

•  Puntualidade na entrega (semanal) Non se terán en conta as 
entregas realizadas unha semana despois do prazo estipulado. 

• Desempeño ofrecido nas diferentes tarefas.

Recuperación das avaliacións suspensas

• Para o alumnado que non aprobase  un ou os dous dos

       trimestres anteriores prevese facer dous exames tipo de test, 
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       que incluirán os temas explicados no primeiro trimestre

       (terceira semana de maio) e no segundo trimestre (segunda

       semana de xuño).

• É importante recalcar que debe facer as actividades pero tamén dous tests
os test correspondentes aos contidos de cada trimestre.

• A porcentaxe atribuida ás actividades será 40% da "nota" do terceiro
trimestre. O restante 60% será o resultado de facer a media aritmética das
dúas probas realizadas.

• Tendo en conta as circunstancias nas que nos encontramos, non sería
condición indispensable para a recuperación aprobar os dous tests
trimestrais.

Cualificación final

• A cualificación final de curso será a nota media de todas as
probas e recuperacións realizadas na  1ª e 2ª avaliación.

• Valorarase o esforzo no seguimento das actividades e/ou 
probas  non presenciais que se están levando a cabo. O dito 
traballo podería supoñer unha mellora de ata un 20% na súa 
cualificación final.

• Farase unha media aritmética de todas as tarefas e /ou probas 
requeridas no terceiro trimestre e das cales o profesorado 
levará puntual rexistro no caderno de clase. Finalmente, unha 
vez sumadas a nota media das actividades e a nota media dos 
exames, multiplicaremos por 0,2 para poder obter un 
resultado ponderado. 

AVALIACIÓN 
EXTRAORDI-
NARIA

(setembro)

• Proba escrita baseada nos estándares de aprendizaxe e 
competencias e contidos imprescindibles da 1ª e 2ª 
avaliación (véxase Programación).

• Os contidos son os que figuran na presente actualización da 
nosa programación e serán publicados na páxina web do 
centro.
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2. Avaliación e cualificación .   2º BAC Historia de España

Curso 

2019-2020

AVALIACIÓN 
ORDINARIA

 (Xuño )

Procedemento

 Observación do traballo do alumnado.
 Recollida de tarefas do alumnado.
 Observación nas entrevistas/videoconferencias Webex.
 Probas de ser o caso

Instrumentos

 Diario e rexistro do observado tanto nas tarefas escritas como
nas videoconferencias.
 Rexistro das entregas das tarefas.

Recuperación das avaliacións suspensas

• O alumnado con algunha das dúas primeiras avaliacións 
suspensas , ou coas dúas, Deberá  realizar unha proba de 
recuperación na aula virtual  (70%) e de tipo oral (30%)

Cualificación final

• A cualificación final de curso será a nota media de todas as 
probas e recuperacións realizadas na  1ª e 2ª avaliación 

• Valorarase o esforzo no seguimento das actividades e/ou 
probas  non presenciais que se están levando a cabo.  O dito 
traballo podería supoñer unha mellora de ata un 20% na súa 
cualificación final.

AVALIACIÓN 
EXTRAORDI-
NARIA

(setembro)

• Proba escrita baseada nos estándares de aprendizaxe e 
competencias e contidos imprescindibles da 1ª e 2ª avaliación 
(véxase Programación).

• Os contidos son os que figuran na presente actualización da 
nosa programación e serán publicados na páxina web do 
centro.
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2. Avaliación e cualificación .   2º BAC Historia da Arte

Curso 

2019-2020

AVALIACIÓN 
ORDINARIA

 (Xuño )

Procedemento

 Observación do traballo do alumnado.
 Recollida de tarefas do alumnado.
 Observación nas entrevistas/videoconferencias Webex.
 Probas de ser o caso

Instrumentos

 Diario e rexistro do observado tanto nas tarefas escritas como
nas videoconferencias.
 Rexistro das entregas das tarefas.

Recuperación das avaliacións suspensas

• O alumnado con algunha das dúas primeiras avaliacións 
suspensas , ou coas dúas, Deberá  entregar comentadas dúas obras
das estipuladas na programación por cada avaliación. Como 
únicas condicións: non poden ser as que están expostas na Aula 
Virtual e non caer na mera copia. 

• Alumnado que non puidese facer a proba da segunda avaliación . 
Deberá entregar o comentario de  dúas obras que se corresponden 
coa materia desa parte do curso: O David de Miguel Anxo e O 
enterro do Señor de Orgaz d'O Greco.

Cualificación final

• A cualificación final de curso será a nota media de todas as 
probas e recuperacións realizadas na  1ª e 2ª avaliación 

• Valorarase o esforzo no seguimento das actividades e/ou 
probas  non presenciais que se están levando a cabo. Dito 
traballo podería supoñer unha mellora de ata un 20% na súa 
cualificación final.

AVALIACIÓN 
EXTRAORDI-
NARIA

(setembro)

• Proba escrita baseada nos estándares de aprendizaxe e 
competencias e contidos imprescindibles da 1ª e2ª avaliación 
(véxase Programación).

• Os contidos son os que figuran na presente actualización da 
nosa programación e serán publicados na páxina web do 
centro.
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2. Avaliación e cualificación .   2º BAC Xeografía de España

Curso 

2019-2020

AVALIACIÓN 
ORDINARIA

 (Xuño )

Procedemento

 Observación do traballo do alumnado.
 Recollida de tarefas do alumnado.
 Observación nas entrevistas/videoconferencias Webex.
 Probas de ser o caso

Instrumentos

 Diario e rexistro do observado tanto nas tarefas escritas como
nas videoconferencias.
 Rexistro das entregas das tarefas.

Recuperación das avaliacións suspensas

• O alumnado con algunha ou algunhas avaliacións suspensas 
seguira un plan de recuperación consistente en 

◦ Entrega, conforme a uns prazos definidos, de actividades 
referidas aos contidos mínimos da materia. 

A valoración distas tarefas farase tendo en conta tres 
parámetros: entrega, puntualidade nos prazos e cualidade 
da actividade realizada.

◦ Realización dunha proba telemática referida á parte ou 
partes aínda non superadas 

Cualificación final

• A cualificación final de curso será a nota media de todas as 
probas e recuperacións realizadas na  1ª e 2ª avaliación 

• Valorarase o esforzo no seguimento das actividades e/ou 
probas  non presenciais que se están levando a cabo.  O dito 
traballo podería supoñer unha mellora de ata un 20% na súa 
cualificación final.

AVALIACIÓN 
EXTRAORDI-
NARIA

(setembro)

• Proba escrita baseada nos estándares de aprendizaxe e 
competencias e contidos imprescindibles da 1ª e 2ª avaliación 
(véxase Programación).

• Os contidos son os que figuran na presente actualización da 
nosa programación e serán publicados na páxina web do 
centro.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades 

      O alumnado traballará de maneira individual realizando actividades
dunha dificultade gradual tanto de reforzo como de ampliación para
atender á diversidade.

Tipos de actividades:
 Visualización de vídeos de contido histórico, xeográfico ou 

artístico. 
 Resolución de exercicios  e actividades  no seu caderno e/ou na 

Aula Virtual. 
 Realización de traballos de creación e/ou investigación

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e

sen
conectividade)

      Estar en contacto co seu alumnado a través da Aula Virtual da web
do Centro, enviándolle e recollendo as tarefas realizadas polos
alumnos/as . Ao mesmo tempo, de observar a non participación ou falta
de interese por parte dalgún alumno/a, establecer contacto co titor e a
familia a través do programa informático “SIXA” e, no caso de non ter
resposta, informar á Dirección do Centro por se existisen problemas de
carácter técnico.

      Poñer a disposición dos alumnos/as instrumentos para a resposta de
preguntas e resolución de dúbidas, como  correos electrónicos ou
medios de comunicación telemáticos (Webex,...) para seren  atendidas
as cuestións académicas e non académicas que se puideran presentar.

      Realizar vídeo-conferencias a través do programa WebEx tanto co
alumnado como entre o propio profesorado do Departamento, ben sexa
reunións por cursos ou reunións de Departamento.

      Seguindo as Instrucións da Dirección Xeral antes mencionadas,
gran parte do traballo estará destinado á recuperación e reforzo da 1ª e
2ª avaliacións e un contacto coa materia da 3ª avaliación que permita
ampliar e reforzar coñecementos adquiridos durante as primeiras
avaliacións e que, para aquel alumnado que superou suficientemente as
competencias desexadas nos dous primeiros trimestres, supoña un certo
avance na materia.

ALUMNADO SEN CONECTIVIDADE: 

No caso de detectarse este tipo de situacións o alumnado, por ter máis
dificultades de estar en contacto co seu profesor/a, realizará tarefas
centradas no repaso e reforzo do traballado na 1ª e 2ª avaliación e co
apoio do seu caderno e libro de texto ou acrividades que se lle envíen
por correo electrónico. 

Materiais e
recursos

 Cadernos de actividades elaborados polo profesorado.
 Vídeos  elaborados polo profesorado ou da rede.
 Presentacións  elaboradas polo profesorado ou da rede.
 Libro de texto.
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4.  Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

• O profesorado estará en contacto co seu alumnado a través da 
Aula Virtual da web do Centro e/o do correo electrónico.

• De observar a non participación ou falta de interese por parte 
dalgún alumno/a, establecerá contacto co titor e a familia a través
do programa informático “SIXA” ou outros medios telemáticos 
(Xade...). No caso

• No caso de non ter resposta, informará á Dirección do Centro por
se existisen problemas de carácter técnico.

• O alumnado poderá consultar dúbidas a través do correo 
electrónico do profesorado.

• Organizaranse reunións e/ou clases virtuais a través da 
plataforma Webex, de ser posible.

Publicidade A presente Adaptación da Programación do Departamento será
publicada na  páxina web do centro.

Betanzos a 12 de Maio de 2020
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