
2º BACHARELATO 

XEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Identificar as fontes para o estudo da poboación establecendo os procedementos que 
permiten estudar casos concretos. 

Utiliza as ferramentas de estudo da poboación. 

Comentar datos e taxas que amosen a evolución da poboación española. 
 

Comenta a pirámide actual da poboación española e compáraa con algunha dun período 
anterior ou de previsións de futuro. 

Distingue as pirámides de poboación na súa evolución histórica. 

Caracterizar a poboación española identificando os movementos naturais. 
Aplica a teoría da transición demográfica ao caso español. 

Elixe taxas e datos demográficos que expliquen a configuración do territorio. 

Diferenciar a densidade de poboación no espazo peninsular e insular, explicando a 
distribución da poboación. 

Comenta o mapa da densidade actual de poboación en España. 

 
Explicar a distribución da poboación española identificando as migracións. 

Explica os procesos migratorios antigos que afectan a España. 

Identifica e analiza as migracións recentes. 

Explica as relacións entre comunidades autónomas en relación as migracións interiores. 

Analizar a poboación das comunidades autónomas, definindo a súa evolución e a 
problemática de cada unha. 

Compara e comenta a poboación das rexións que medran e as que diminúen a súa 
poboación. 

Comentar un mapa da densidade de poboación de España, analizando a súa estrutura. Analiza un gráfico da estrutura da poboación española. 

Definir a cidade. Define a cidade e aporta exemplos. 

Analizar e comentar planos de cidades, distinguindo os seus trazados. 
Analiza e explica o plano da cidade máis próxima ao lugar de residencia, ou a máis 
significativa. 

Identificar  proceso de urbanización e enumerar as súas características e as 
planificacións internas. 

Identifica as características do proceso de urbanización. 

Explica e propón exemplos de planificación urbana. 

Analizar e comentar unha paisaxe urbana. 
Selecciona e analiza imaxes que expliquen a morfoloxía e a estrutura urbana dunha cidade 
coñecida. 

Identificar o papel das cidades na ordenación do territorio. Explica a xerarquización urbana española. 

Describe a organización territorial española analizando a estrutura local, autonómica Localiza e explica nun mapa a organización territorial española, partindo do concello e da 



e estatal. comunidade autónoma. 

Analizar a organización territorial española e describir os desequilibrios e os 
contrastes territoriais, así como os mecanismos correctores. 

Enumera os desequilibrios e os contrastes territoriais existentes na organización territorial 
española. 

Definir a situación xeográfica de España no mundo, establecendo a súa posición e 
localizando os seus territorios. 

Localizar nun mapa as grandes áreas xeoeconómicas e sinalar aquelas coas que España ten 
máis relación. 

Definir o continente europeo distinguindo a súa estrutura territorial e os contrastes 
físicos e socieconómicos. 

Explica a posición de España na Unión Europea. 

Definir a globalización e explicar os seus trazos. Identifica e describe os trazos da globalización  con exemplificacións que afecten a España. 

Explicar as repercusións da inclusión de España nos espazos socieconómicos e 
xeopolíticos continentais e mundiais, utilizando fontes diversas baseadas no material 
bibliográfico e en liña ou en opinións expostas nos medios de comunicación social 

Explicar as repercusións da inclusión de España nos espazos socieconómicos e xeopolíticos 
continentais e mundiais a partires de distintas fontes de información xeográfica. 

  



 

1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Será o resultado de empregar a avaliación inicial; a formativa e a sumativa. Para a primeira e 
segunda avaliacións valerémonos dos criterios de cualificación que establece a programación. 
Na terceira avaliación, o  profesorado  determinará o tipo de traballo telemático que vai empregar. Este, estará 
orientado a que o alumnado desenrole actividades e tarefas destinadas ao repaso, o reforzo e ao avance de nova 
materia. Tamén, para o alumnado coa segunda avaliación suspensa, o profesorado, plantexará tarefas e actividades 
telemáticas co galo de que a poidan recuperar. 

Instrumentos: Como establece a programación do Departamento, na primeira e na segunda avaliación os 
instrumentos empregados serán:  

 -Probas escritas de características diversas e adaptadas ao nivel do alumnado. 
 -A valoración do traballo diario medido mediante os instrumentos que se detallan na programación. 

Na terceira avaliación empregarase como instrumento o traballo telemático. 
 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A avaliación final tomará en conxunto as avaliación de todo o curso, mais de forma ponderada e específica: os dous 
primeiros trimestres representan o mesmo valor na nota final, que terá unha cualificación entre 1 e 10, mentres que 
todas as actividades desenvolvidas no terceiro só poderán ser avaliadas se beneficien ao alumnado. Conforme á 
coordinación e acordos establecidos entre o profesorado, as actividades do terceiro trimestre poderán aumentar a 
nota final nun intervalo que chegue ata os 2 puntos. 

Proba extraordinaria de 
setembro 

O alumnado que fose avaliado negativamente  e que non promocione, será examinado na avaliación extraordinaria 
de setembro, unicamente da materia traballada de xeito presencial nas dúas primeiras avaliacións., segundo o 
modelo de exame ABAU 2020 que presenta optatividade para que o alumno poida desenvolver todos os contidos 
traballados na materia. 
 



  

 
 

Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
O ALUMNADO DE 2º BAC NON TEN MATERIAS PENDENTES 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 



 

 

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

Actividades  
O terceiro trimestre centrarase nas aprendizaxes e competencias imprescindibles para o alumnado. 
Combínanse as actividades de recuperación e de repaso e reforzo coas actividades de ampliación de 
aprendizaxes. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

A metodoloxía adáptase ás características da educación a distancia, desde unha concepción flexíbel e aberta 
da didáctica, que comprende as posíbeis dificultades de acceso ás novas tecnoloxías, ao tempo ou ao espazo 
necesario para desenvolver o traballo demandado.  
No caso de que se detectase alumnado sen conectividade, organizarase un procedemento de impresión e 
envío de materiais a través do centro, na liña do traballo que se está a desenvolver coa entrega de libros e 
outros materiais, e sempre co cumprimento das medidas de seguridade sanitaria. 

Materiais e recursos 

-Recomendacións de lecturas, visionado de documentais e acceso a fontes de Internet, desde a Aula Virtual e 
por correo electrónico. 
-Participación e diálogo co alumnado a través de correo electrónico e dos foros abertos na Aula Virtual e na 
plataforma Webex. 
-Realización de actividades de resposta múltiple na Aula Virtual.  
-Realización de actividades con preguntas diversas en tipoloxía e dificultade (resposta aberta, pregunta breve, 
comentario de imaxe, comentario de texto), enviadas por correo electrónico e a través da Aula Virtual. 
-Publicacións de modelos de solucións ás actividades anteriores. 
-Realización de traballos abertos sobre aspectos históricos de interese 

3. Información e publicidade 



 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao alumnado.  
A adaptación desta programación será publicada na páxina web do departamento. Ademais, enviarase o 
documento anexo ao alumnado e ás súas familias por medio da mensaxería Abalar e por correo electrónico. 
O alumnado estará matriculado na aula virtual do nivel ( 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesisidropargapondal/aulavirtual2/) e poderá tamén acceder ao 
documento neste espazo dixital. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesisidropargapondal/aulavirtual2/

