
3ºESO 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Recoñecer que o pasado non está "morto e enterrado", senón que determina o 
presente e os posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 

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

Comprender a significación histórica da etapa do Renacemento en Europa. 
 

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

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

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

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

Analizar o reinado dos Reis Católicos como unha etapa de transición entre a Idade 
Media e a Idade Moderna. 

Comprende os conceptos de cambio e continuidade en relación co reinado dos Reis 
Católicos. 

Entender os procesos de conquista e colonización, e as súas consecuencias. Coñece os principais feitos da expansión de Aragón e Castela polo  mundo. 

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. 

Identificar e analizar obras de arte barroca e relaciónaas cos seus autores. 
Coñecer a importancia da arte barroca en Europa e en América. 

Coñece obras e legado de artistas  e científicos da época. 

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

Analizar e valorar as consecuencias dos conflitos da Europa do S. XVII. 
Analiza as relacións entre os reinos europeos que conducen a guerras como a dos 
"Trinta Anos". 

Coñecer trazos das políticas internas e as relacións exteriores dos séculos XVI e XVII en 
Europa. 

Distingue as características de réximes monárquicos autoritarios, parlamentarios e absolutos. 

 

2. 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. 
 
 

Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación:  
A programación do Departamento establece que a materia pendente de 2º ESO versará sobre contidos mínimos; 
que irá acompañado de material específico (boletíns) para que o alumnado traballe eses contidos mínimos; que para 
a avaliación final  deberán realizar dúas probas cuatrimestrais e incluso unha final (no mes de maio).  



  

A proba do primeiro cuatrimestre e a recollida de boletíns foi realizada satisfactoriamente. 
O segundo cuatrimestre avaliarase sumativamente mediante o traballo telemático. O alumnado deberá entregar no 
curso creado na aula virtual do centro, os boletíns do segundo cuatrimestre convenientemente cumprimentados. 

Criterios de cualificación:  
A avaliación final será a nota obtida no primeiro exame realizado ao que se lle engadirá de xeito sumativo ata un 
punto na avaliación final de xuño pola entrega do segundo boletín satisfactoriamente cumprimentado. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
O segundo cuatrimestre avaliarase sumativamente mediante o traballo telemático. O alumnado deberá entregar no 
curso creado na aula virtual do centro, os boletíns do segundo cuatrimestre convenientemente cumprimentados. 
O alumnado que sexa avaliado negativamente na avaliación final de xuño deberá presentarse á avaliación 
extraordinaria de setembro e  deberá realizar un exame escrito sobre contidos mínimos do primeiro cuatrimestre. 



3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO, REPASO, E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN) 

 

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

3. 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 a 
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 

4. 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/

