
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Percibir e apreciar a importancia da protección dos espazos 
naturais.  

B1.1.2. Enumera criterios para recoñecer o valor engadido de determinados 
espazos naturais. 

B.1.1.3. Expón as achegas de determinadas paisaxes ao desenvolvemento 
sostible e ao ben colectivo.  

B1.2. Identificar, describir e axuizar a acción humana sobre o medio 
ambiente e as súas consecuencias.  

B1.2.1. Relata diferentes tipos de intervención humano na natureza ao longo 
da historia.  

B1.2.2. Investiga as causas e as consecuencias da acción humana sobre a 
natureza.  

B1.3. Propor estratexias para a conservación e mellora do entorno 
natural e resolver os problemas que se presenten.  

B1.3.3. Argumenta a incidencia da acción humana sobre o medioambiente e 
formula iniciativas para compensala.  

B1.3.4. Comprende os cambios producidos no medio ambiente e relaciona os 
efectos ofrecendo respostas fundamentais aos problemas atopados.  

B2.1. Estimar o impacto da globalización económica, do comercio 
internacional e dos procesos de integración. 

B2.1.1 Define a globalización económica e identifica algún dos seus factores 
partindo de buscas na prensa e internet.  

B2.1.3. Argumenta as razóns que xustifican e inflúen no intercambio 
económico entre países.  

B2.2. Analizar a economía da Unión Europea tendo en conta as 
actividades dos diferentes sectores detectando desequilibrios 
territoriais. 

B2.2.1. Fundamenta a importancia do mercado común europeo desde 
diferentes puntos de vista.  

B2.2.4. Sintetiza as peculiaridades da economía da Unión Europea.  

B2.3. Pescudar o impacto da revolución tecnolóxica a nivel local, 
rexional, nacional e global, previndo posibles escenarios ambientais 
transnacionais e discutindo as novas realidades do espazo globalizado. 

B2.3.1. Reflexiona sobre o impacto do desenvolvemento sostible na economía 
internacional.  
B2.3.2. Analiza algunhas ideas de progreso e retroceso na implantación das 
TIC a distintos niveis xeográficos.  

B3.1. Describir os aspectos socioeconómicos, políticos e culturais da 
Idade Media.  

B3.1.1. Coñece os trazos representativos desde a caída do Imperio Romano 
ata a Idade Moderna: os reinos xermánicos e cristiáns, o Imperio Bizantino  e 
os pobos musulmáns da Idade Media.  

B3.2. Analizar a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns nos seus 
aspectos socioeconómicos, políticos e culturais.  

B3.2.2. Sinala a importancia de Al-Ándalus ao longo da historia.  
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B3.2.3. Elabora e interpreta mapas que describan os procesos de conquista e 
repoboación na Península Ibérica.  

B3.4. Entender os procesos de conquista e colonización, e as súas 
consecuencias.  

B3.4.1. Reflexiona sobre diferentes interpretacións de acontecementos 
relevantes da historia moderna tales como a conquista e colonización de 
América.  

B3.5. Explicar a temporalización da Idade Moderna, ubicando os 
principais feitos dos cambios históricos que supón en relación á etapa 
anterior.  

B3.5.1. Sitúa nunha liña do tempo acontecementos relevantes da Idade 
Moderna.  

B3.6. Comprender a significación histórica da etapa do Renacemento en 
Europa.  

B3.6.1. Contextualiza o Renacemento e o Humanismo na historia europea, 
coa axuda de diferentes fontes históricas.  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Durante a avaliación dos procesos de ensinanza-aprendizaxe utilizaranse 

técnicas e instrumentos de avaliación variados. Entre algunhas técnicas 

destaco a análise sistemática do alumnado e do seu traballo diario, a 

valoración da participación nas tarefas de ensinanza-aprendizaxe e as 

probas escritas. En relación cos instrumentos de avaliación destacamos 

algúns como as probas escritas, as listas de control, os anecdotarios ou as 

rúbricas de avaliación. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

Os criterios de cualificación a ter en conta son os seguintes.  

1. Probas de avaliación escrita (realizando a media aritmética de todas)  

teñen un valor do 40% sobre o total da nota, estas realizaranse de forma 

online.  

2. Hábitos de traballo e resultado das actividades e tarefas realizadas terán 

un valor do 60 % sobre o total da nota e terase en conta que as tarefas:  

 Sexan entregadas no prazos establecidos.  

 Foran realizadas de forma reflexivas. Non se valoraran respostas nin 

realización de tarefas que non teñan sentido, que fosen realizadas co 

único obxectivo de dalas por entregadas pero que as solucións non 

se aproximen para nada ao solicitado. Non serve o facer por facer, 

cada tarefa terá unhas indicacións que deberán ser cumpridas para 

que se poidan dar por válidas.  

 Que o alumnado pregunte todas as súas dúbidas. No se valorará as 

tarefas ou exercicios entregados en branco e que se poña como 

escusa que algo non se sabía si non se preguntaron as dúbidas. 

Establecéronse diversas canles de comunicación, e incluso, se lle dixo 

ao alumnado que podía preguntar todas as súas dúbidas por 

WhatsApp en calquera momento.  

 Que a presentación das tarefas sexa adecuada, é dicir que a 

presentación das tarefas e actividades se centre nos criterios 

establecidos e que se presenten con suficiente organización, orde e 

claridade.  

Así mesmo, sinalar que para unha avaliación positiva o alumnado deberá 

como mínimo (mínimos esixibles):   

1. Percibir e apreciar a importancia da protección dos espazos naturais. 

2. Investigar as causas e consecuencias da intervención do ser humano 

na natureza.  
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3. Coñecer, valorar, e se fose posible, propoñer estratexias para a 

conservación e mellora do entorno natural e resolver posibles 

problemas causados pola acción do home no entorno.  

4. Coñecer e definir a globalización económica, coñecendo algúns dos 

seus factores.  

5. Reflexionar sobre o impacto da revolución industrial a nivel local, 

rexional, nacional e global.  

6. Recoñecer, valorar e analizar os acontecementos económicos 

actuais, valorando o grado de interconexión das diferentes 

economías mundiais.  

7. Describir os factores socioeconómicos, políticos e culturais da Idade 

Media.  

8. Coñecer a evolucións dos reinos cristiáns e musulmáns.  

9. Comprender as características da arte da Idade Media.  

10. Entender o proceso de conquista e colonización  

11. Describir os factores socioeconómicos, políticos e culturais da Idade 

Media.  

Proba 
extraordinaria de 

maio 

O alumnado que non superou o primeiro modulo do ámbito social ten 

dereito á realización dunha proba extraordinaria en maio, tal e como se 

recolle na Circular 4/2019 da educación secundaria para adultos, a 

superación desta proba dálle o dereito a ser avaliado no módulo 2 polo 

que, considero que nesta adaptación tamén se debe facer mención á 

mesma.  

Dado que os contidos do módulo 1 do ámbito social foron desenvoltos sen 

ningún problema ou dificultade, a avaliación que se fará será en base a eses 

contidos, tendo en conta para dita avaliación os estándares, os criterios e 

os mínimos esixibles establecidos na programación do ámbito social para o 

módulo 1. Para esta avaliación realizaranse dúas probas:  

1. Un traballo escrito (cun valor do 30 % sobre a nota final). Tanto a 

temática, como as condicións e criterios de realización serán postos 

en coñecemento do alumnado que teña que recuperar o módulo 1.  

2. Unha proba escrita (cun valor do 70 % sobre a nota final). A data 

desta proba e o procedemento para a súa realización tamén serán 

postos en coñecemento dos/as interesados/a e realizarase de forma 

telemática. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

O alumnado que non superou o segundo modulo do ámbito social ten 

dereito á realización dunha proba extraordinaria en setembro, tal e como 

se recolle na Circular 4/2019 da educación secundaria para adultos (ESA). 

Para esta avaliación realizaranse dúas probas:  

1. Un traballo escrito (cun valor do 30 % sobre a nota final). Tanto a 

temática, como as condicións e criterios de realización serán postos 
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en coñecemento do alumnado que teña que recuperar o módulo 2. 

2. Unha proba escrita (cun valor do 70 % sobre a nota final). A data 

desta proba e o procedemento para a súa realización tamén serán 

postos en coñecemento dos/as interesados/a e realizarase de forma 

telemática, no caso de que non se poida realizar de forma presencial. 

Alumnado que 
ten o ámbito 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Os criterios de avaliación para o alumnado que ten o ámbito 2 pendente  

serán os mesmos que os establecidos para o resto de alumnado, xa que 

esta modalidade da Educación Secundaria para Adultas é presencial.  

Non caso de que o alumnado no acuda con regularidade a aula ou, neste 

caso, non continúe as clases online sen motivo xustificado, perderá o 

dereito a avaliación continúa. De ser así, realizaráselle unha avaliación final 

tras o 19 de xuño, tal e como se recolle na circula 4/2019 da educación 

secundaria para adultos. Para a superación deste ámbito teranse en conta 

tanto os criterios como estándares e mínimos esixibles recollidos 

previamente adaptándoos, evidentemente, ás probas que se realicen. 

Criterios de cualificación: 

Para a avaliación do alumnado que ten o ámbito científico-tecnolóxico 

suspenso, e perdeu o dereito á avaliación continua, teranse en conta os 

seguintes criterios de cualificación:  

1. Probas de avaliación escrita, teñen un valor do 70% sobre o total da 

nota. Estas realizaranse de forma online. 

2. Realización de traballos, teñen un valor do 30% sobre o total da nota e 

teranse en conta os seguintes requisitos: 

 Adecuación ao criterios establecidos (de contido e de extensión 

e de organización). 

 Presentación no prazo establecido. 

 Coherencia no traballo realizado. 

 Orixinalidade (que o traballo non sexa un plaxio).  

Así mesmo, tamén se terán en conta os mínimos esixibles xa establecidos 
previamente. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

A avaliación do alumnado que ten o ámbito pendente, e perdeu o dereito 

á avaliación continua, realizarase mediante dúas probas: 

1. Un traballo escrito (cun valor do 30 % sobre a nota final). Tanto a 

temática, como as condicións e criterios de realización serán postos 

en coñecemento do alumnado que teña que recuperar o ámbito.  

2. Unha proba escrita (cun valor do 70 % sobre a nota final). A data 

desta proba e o procedemento para a súa realización tamén serán 

postos en coñecemento dos/as interesados/a e realizarase de forma 

telemática.  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Durante o desenvolvemento das diversas unidades vanse realizar catro 

tipo de actividades:  

 Actividades introdutorias: mediante cuestionarios, comentarios 

de texto, realización de lecturas etc. O tipo de actividade 

dependerá dos contidos que se vaian a traballar en cada unha 

das unidades.  

 Actividades de desenvolvemento: mediante explicacións, 

realización de diversas actividades para traballar os contidos 

traballados: exercicios, esquemas, resumos, cuestionarios,  etc.  

 Actividades de reforzo: para todo o alumando realizaranse 

actividades de reforzo sobre os contidos tratados, xeralmente en 

forma de exercicios que tamén servirán como método de repaso 

dos contidos vistos en cada unidade.  

 Actividades de avaliación: as actividades de avaliación 

dependerán do tipo de contidos que se traballasen nesa unidade, 

podendo realizar pequenas probas escritas (como cuestionarios, 

preguntas de desenvolvemento) ou algún traballo que sintetice 

os contidos traballado ao longo da unidade. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Primeiramente sinalar que todo o alumnado que está cursando, 

actualmente, o módulo 2 da Educación Secundaria para Adultos dispón 

de conectividade. No que se refire á metodoloxía durante este período 

de traballo online debemos sinalar que os principios metodolóxicos 

irán máis ou menos en consonancia cos recollidos nas programación 

elaborada para este módulo ao inicio do curso, entre os que 

destacamos:  

1. Favorecer a autonomía na aprendizaxe para que o alumnado 

aprenda a aprender.  

2. Promover a actividade e a aprendizaxe por descubrimento, 

mediante retos, pequenas investigacións.  

3. Asegurar a construción de aprendizaxes significativas, que o 

alumando entenda o que está aprendendo e poida relacionalo con 

situacións da vida cotiá.  

4. Partir dos coñecementos previos do alumnado, de aí que se 

realicen actividades introdutorias nas distintas unidades.  

5. Atención á diversidade, mediante a realización de actividades de 

reforzo e, no caso de ser necesario, a adaptación de probas, 
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actividades e exercicios.  

6. Utilización das TIC, dada a situación é fundamental que o 

alumnado teña coñecemento sobre o uso das TIC, tanto para 

acceder a determinados contidos, como para realizar as diferentes 

actividades e tarefas (na aula virtual, investigacións, etc.).  

En canto a presentación das diferentes actividades ou tarefas durante 

este período o proceso a seguir será o seguinte:  

1. Subiranse todos os contidos á plataforma (teoría, explicacións, 

exercicios, enlaces).  

2. No foro de dúbidas subirase todos os días no que o alumnado 

teña sesións do ámbito científico-tecnolóxico (luns, martes, 

mércores e xoves) as tarefas, actividades ou exercicios que 

deben facer. Dando as indicacións pertinentes (que se debe 

realizar, como se debe realizar, cando o hai que entregar, onde 

se debe entregar, etc.).  

3. O alumnado poderá resolver as súas dúbidas tanto pola aula 

virtual, como por correo electrónico ou por WhatsApp.  

4. Finalizado o prazo de entrega de cada unha das actividades ou 

tarefas procederase do seguinte modo:  

 Corrixiranse e comunicarse na aula virtual. 

 O alumnado que non entregase as actividades será 

avisado e, de ser o caso, concederáselle unha prórroga.  

 Tamén se lle concederá unha prórroga a aquel 

alumnado que deba entregar de novo a tarefa (ben por 

non cumprir os criterios ou ben por ter que corrixir algo) 

No que se refire ás probas online establecerase unha data e hora 

(tendo en conta a todo o alumnado), unha vez que o alumnado se 

atope conectado, e mediante a utilización de GoogleMeet, faremos 

visible a proba dentro da aula virtual, dando o tempo que 

consideremos oportuno para a realización da mesma. Unha vez 

finalizada a proba, esta deixará de  ser visible para o alumnado, ao que 

se lle comunicará, posteriormente, o resultado obtido. 

Materiais e recursos 

Traballamos, principalmente, co material proporcionado pola Xunta, as 

unidades didácticas destinadas a educación secundaria para adultos.  

Así mesmo é importante sinalar que as explicacións de cada apartado 

fanse a través dos temas da Xunta aos que se lle engaden, cando se 

considera preciso, explicacións por apartados, pequenos resumos e, 

incluso, sublíñanse algúns apartados ou remítese ao alumnado a outros 

recursos (explicacións na web, explicacións noutros temas deste 

módulo ou doutros, etc.) 
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Do mesmo modo, e ademais das actividades que se atopan en cada 

unidade, realízanse actividades complementarias a estas: fichas de 

traballo (xeralmente de repaso), cuestionarios, etc., que se realizan a 

través da aula virtual. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado que cursa o módulo 2 da Educación Secundaria para 

Adultos (ESA) é maior de idade, polo que non existe comunicación coas 

súas familias. 

Co alumnado utilízanse, principalmente, tres vías de comunicación:  

 Aula virtual: onde se suben as tarefas, explicacións, exercicios, 

etc. Utilizamos principalmente os foros para lembrar as 

actividades que deben realizar, datas e forma de entrega, etc. 

 Correo electrónico: que se emprega para enviar certas 

actividades, correccións ou incluso resolver dúbidas. 

 Teléfono móbil: utilizamos principalmente WhatsApp para as 

comunicacións máis urxentes (lembrar que hai actividades sen 

entregar, resolver dúbidas, informar de que xa dispoñen das 

actividades na plataforma, etc.). 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


