
 
FICHA RESUME DA PROGRAMACIÓN 1º ESO  

 

MATERIAL 

CADERNO Ben caderno, ben arquivador.  

LIBRO DE TEXTO “Xeografía e Historia” Editorial Vicens Vives 

 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª AVALIACIÓN Xeografía-Relevo terrestre, augas, tempo, clima e 
mapas 

2ª AVALIACIÓN Historia-Prehistoria, Mesopotamia e Exipto 

3ª AVALIACIÓN Historia-Antiga Grecia e Antiga Roma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOXÍA DE 

AVALIACIÓN 

NÚMERO DE 
EXAMES 

Realizaranse un mínimo de 2 probas escritas por 
avaliación. 

 

MODELO DE 

EXAME 

Na proba escrita poderanse realizar preguntas de 
verdadeiro ou falso, definición de conceptos, relación de 
conceptos, ordenación cronolóxica de feitos, preguntas 
curtas, preguntas relacionadas cun documento, 
fotografía, mapa ou outro tipo de fonte histórica.  

EXERCICIOS DE 

CLASE E 

TRABALLOS 

Realizaranse no caderno, nos arquivos ou nas fichas que 
entregue o profesorado. Os exercicios servirán para 
practicar os contidos impartidos nas sesións. A maiores 
realizaranse traballos trimestrais, que poderán consistir 
nunha investigación e na elaboración dun traballo escrito 
ou nunha presentación oral, tanto individual, como en 
parellas ou de forma grupal.  

 

 

CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN 

% NA NOTA GLOBAL 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

PESO NA CUALIFICACIÓN GLOBAL 

EXAMES 60% 

TRABALLOS 15% 

LAPIS MEMORIA 10% 

TRABALLO DIARIO 15% 

 

 

 

 

 

PROCEDEMENTO DE 

RECUPERACIÓN 

Aprobará materia aquel alumnado que teña aprobadas as 3 avaliacións. A nota final 

será a media das 3 avaliacións. 

Se un alumno ou alumna non acada unha cualificación positiva nunha avaliación 

poderá presentarse, despois de cada avaliación, a unha recuperación. Esta proba 

cualificarase sobre o 100% do peso do trimestre e o alumno ou alumna debe acadar 

polo menos un 5 para superala. 

Antes de rematar o curso: 

O alumnado que conte cunha avaliación ou máis suspensas, deberá facer outra 

proba de recuperación: se ten unha avaliación suspensa será dos contidos 

desa avaliación; se ten 2 ou 3 avaliacións suspensas será de todos os contidos 

explicados no curso. Esta proba cualificarase sobre o 100% e o alumno ou alumna 

debe acadar polo menos 5 PUNTOS para superala. 

 


