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GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA APROBAR A MATERIA 

1º ESO: Xeografía e Historia 

XHB1.1.1. Interpreta como inflúen os movementos astronómicos na distribución da 
radiación solar. 

XHB1.1.2. Analiza un mapa de fusos horarios e diferencia zonas do planeta de similares 
horas. 

XHB1.2.1. Distingue proxeccións cartográficas. 

XHB1.3.1. Clasifica e distingue tipos de imaxes de satélite e mapas. 

XHB1.4.1. Localiza un punto xeográfico nun planisferio e distingue os hemisferios da 
Terra. 

XHB1.4.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa, utilizando datos de 
coordenadas xeográficas. 

XHB1.5.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo europeo e mundial. 

XHB1.6.1. Localiza nun mapa físico mundial os elementos e as referencias físicas 
principais. 

XHB1.7.1. Explica as características xerais do relevo europeo. 

XHB1.8.1. Localiza no mapa as unidades e os elementos principais do relevo europeo. 

B1.11.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas 
ambientais actuais, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con 
eles. 

XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do 
pasado. 

XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes históricas. 

XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, sexan estas restos 
materiais ou textuais. 

XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, 
utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade. 

XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época. 

XHB3.6.1. Recoñece os cambios evolutivos ata chegar á especie humana. 

XHB3.8.1. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 

XHB3.9.1. Explica a diferenza entre os dous períodos en que se divide a prehistoria e 
describe as características básicas da vida en cada un. 

XHB3.9.2. Analiza a transcendencia da revolución neolítica e o papel da muller nela. 

XHB3.11.1. Describe formas de organización socio-económica e política, novas ata 
entón, como os imperios de Mesopotamia e de Exipto. 

XHB3.12.1. Diferencia entre as fontes prehistóricas (restos materiais e ágrafos) e as 
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fontes históricas (textos). 

XHB3.14.1. Explica como materializaban os exipcios a súa crenza na vida do alén. 

XHB3.16.2. Describe algunhas das diferenzas entre a democracia grega e as 
democracias actuais. 

XHB3.17.1. Localiza nun mapa histórico as colonias gregas do Mediterráneo. 

XHB3.19.1. Explica as características esenciais da arte grega e a súa evolución no 
tempo. 

XHB3.19.2. Dá exemplos representativos das áreas do saber grego, e discute por que se 
considera que a cultura europea parte da Grecia clásica. 

XHB3.21.1. Compara obras arquitectónicas e escultóricas de época grega e romana. 

XHB3.22.2. Analiza exemplos do legado romano que sobreviven na actualidade. 

XHB3.22.3. Entende o que significou a romanización en distintos ámbitos sociais e 
xeográficos.  
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 
1º ESO: Xeografía e Historia 

Os procedementos ou técnicas que se empregarán para avaliar o progreso do 
alumnado no proceso de aprendizaxe son os seguintes:
· Probas escritas, elaboradas en base aos contidos específicos para cada unidade.
· Observación sistemática na aula, recollida no caderno do profesor.
· Producións do alumnado: Traballos individuais realizados na clase ou na casa 

normalmente recollidos no caderno de aula;  Intervencións orais, participación 
activa na clase. 

Para que a avaliación sexa efectiva, o alumnado recibirá pautas claras sobre 
como se vai avaliar. A cualificación de cada avaliación trimestral dependerá das obtidas 
a través dos procedementos utilizados, que deben ser variados e capaces de ofrecer 
información relevante sobre o cumprimento dos estándares da área e dos obxectivos 
xerais. Para iso en 1º de ESO valoraranse os estándares seguindo o seguinte baremo:

a.- Nota de exame 

Equivale ao 60 % do total da nota da avaliación. 

Realizase un mínimo de dúas probas escritas por avaliación.

b.- Nota por  realización de actividades e participación.

Equivale ao 40% do total da nota da avaliación. Haberá tres entregas de traballos 
por cada unidade didáctica: T1, T2 e Tlectura. Ademais estará o TA, traballo de aula. T1 
puntúa 15%, T2, 10%, Tlectura, 5% e TA, 10%.

A nota de avaliación será a media das notas obtidas en cada unidade . A nota 
final será a media das tres avaliacións. Haberá proba de recuperación despois de cada 
avaliación. O alumnado que non supere os mínimos esixibles en convocatoria ordinaria 
terá a convocatoria extraordinaria de setembro, que consistirá só nunha proba escrita 
con contidos explicados nas tres avaliacións. 

	 	4



GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA APROBAR A MATERIA 
2º ESO: Xeografía e Historia 

Estándares de aprendizaxe (Pendentes e complementos ó pasado curso)

▪ XHB1.1.1. Interpreta como inflúen os movementos astronómicos na 
distribución da radiación solar e nas zonas bioclimáticas do planeta.

▪ XHB1.1.2. Analiza un mapa de fusos horarios e diferencia zonas do planeta de 
similares horas. 

▪ XHB1.2.1. Clasifica e distingue proxeccións, e compara unha proxección de 
Mercator con unha de Peters.

▪ XHB1.3.1. Clasifica e distingue tipos de imaxes de satélite e mapas.

▪ XHB1.4.1. Localiza un punto xeográfico nun planisferio e distingue os 
hemisferios da Terra e as súas principais características.

▪ XHB1.4.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa, utilizando datos 
de coordenadas xeográficas.

▪ XHB3.21.1. Compara obras arquitectónicas e escultóricas de época grega e 
romana.

▪ XHB3.22.2. Analiza exemplos do legado romano que sobreviven na 
actualidade.

Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso

Bloque 1. O medio físico

▪ XHB1.1.1. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa de España e de 
Galicia, utilizando datos de coordenadas xeográficas.

▪ XHB1.2.1. Enumera e describe as peculiaridades do medio físico español e 
galego.

▪ XHB1.3.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo español.

▪ XHB1.4.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo galego.

▪ XHB1.5.1. Localiza nun mapa os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos 
de España.

▪ XHB1.5.2. Analiza e compara as zonas bioclimáticas españolas utilizando 
gráficos e imaxes.

▪ XHB1.6.1. Distingue e localiza nun mapa as paisaxes de España e de Galicia.
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▪ XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a 
problemas ambientais actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e 
recursos da web directamente relacionados con eles.

Bloque 2. O espazo humano

▪ XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial os continentes e as áreas máis 
densamente poboadas.

▪ XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos 
de acollemento.

▪ XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea.

▪ XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades 
autónomas.

▪ XHB2.4.1. Coñece o proceso da emigración galega, as súas etapas e os destinos 
principais. 

▪ XHB2.5.1. Realiza un gráfico con datos da evolución do crecemento da 
poboación urbana no mundo.

▪ XHB2.5.2. Sitúa no mapa do mundo as vinte cidades máis poboadas, di a que 
país pertencen e explica a súa posición económica.

▪ XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa.

▪ XHB2.7.1. Interpreta textos que expliquen as características das cidades de 
España e de Galicia, axudándose de internet ou de medios de comunicación 
escrita.

▪ XHB2.8.2. Elabora gráficos de distinto tipo (lineais, de barra e de sectores) en 
soportes virtuais ou analóxicos, que reflictan información económica e demográfica 
de países ou áreas xeográficas a partir dos datos elixidos.

▪ XHB2.10.1. Compara paisaxes humanizadas españolas segundo a súa 
actividade económica.

Bloque 3. A historia

▪ XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son 
herdanza do pasado.

▪ XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes históricas.

▪ XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan 
estas restos materiais ou textuais.

▪ XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos 
salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e 
simultaneidade.

Estándares de aprendizaxe (Pendentes e complementos ó pasado curso)
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▪ XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.

▪ XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves 
xeográficos.

▪ XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada 
época.

▪ XHB3.6.1. Utiliza as fontes históricas e entende os límites do que se pode 
escribir sobre o pasado.

▪ XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e 
campesiños.

▪ XHB3.9.1. Comprende as orixes do Islam e o seu alcance posterior.

▪ XHB3.10.2. Explica a importancia do Camiño de Santiago.

▪ XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica.

Estándares de aprendizaxe (Pendentes e complementos ó pasado curso)
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 
2º ESO: Xeografía e Historia 

Os procedementos ou técnicas que se empregarán para avaliar o progreso do alumnado 
no proceso de aprendizaxe son os seguintes: 

·  Probas escritas, elaboradas en base ós contidos específicos para cada unidade. 

·  Participación activa, intervencións orais. 

·  Producións do alumnado: Traballos individuais realizados na clase ou na casa 
(foros e tarefas na plataforma E-Dixgal)). 

Para que a avaliación sexa efectiva, o alumnado recibirá pautas claras sobre como se vai 
avaliar. A cualificación de cada avaliación trimestral dependerá das obtidas a través dos 
procedementos utilizados, que deben ser variados e capaces de ofrecer información 
relevante sobre o cumprimento dos estándares da área e dos obxectivos xerais. Para iso 
en 2º de ESO valoraranse os estándares seguindo o seguinte baremo: 

 a.- Nota de exames escritos. Equivale ao 60 % do total da nota da avaliación.  

 Realizaranse un mínimo de dúas probas escritas por avaliación. 

 b.- Nota por  realización de actividades e participación (40%). 

A avaliación será continua. Na segunda avaliación haberá actividades de repaso e 
profundización relacionadas con contidos da 1ª. Para superar con éxito o curso o 
alumno-a deberá aprobar a 3º avaliación na que se incluirán contidos básicos traballados 
ao longo do curso. No caso de suspenso na avaliación de xuño, ofrecerase asesoramento 
ó alumnado e familia para a realización da proba de setembro (contidos mínimos 
esixibles). 

No caso de que a sistuación sanitaria nos levara a un novo confinamento a realización 
das actividades e a participación mediante videoconferencia e a ferramenta "conversa" 
incrementarán un 20% a cualificación. Se non se poideran realizar probas escritas 
presencialmente poderán sustituirse por exames orais. Neste último caso suporán só un 
40% da cualificación final. 
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GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA APROBAR A MATERIA 
3º ESO: Xeografía e Historia 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES

Localización. Latitude e lonxitude. 

Localizar os principais elementos da xeografía física de Galicia e España.

Identificar os elementos positivos e negativos dunha paisaxe

Localizar as CC AA e as provincias

Coñecer as principais activivdades cada sector económico e a evolución recente en 
España

Identificar as principais causas da degradación e contaminación da natureza

Identificar os aspectos positivos e negativos do uso de cadansúa fonte de enerxía.

Valorar crtiticamente a actividade turística, coñecendo a súa importancia, sobre todo 
en España e Galicia

Coñecer e comprender os principais indicadores do desenvolvemento.

Coñecer os elementos fundamentais do patrimonio cultural da bisbarra.

Manexo dun vocabulario básico histórico-artístico

Identifica as principais achegas do Renacemento

Coñece as principais obras de arte do Renacemento e do barroco

Identifica os aspectos políticos e socioeconómicos que marcaron os distintos 
períodos, sendo quen de aprezar os cambios

Recoñece as causas e consecuencias principais da colonización do continente 
americano, cun punto de vista crítico

Coñece e explica a importancia dos principais avatares históricos ocorridos en Galicia
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 
3º ESO: Xeografía e Historia 

Procedementos de Avaliación 

Os procedementos ou técnicas que se empregarán para avaliar o progreso dos 
alumnos no proceso de aprendizaxe son os seguintes: 
• Probas escritas, elaboradas en base aos contidos, obxectivos e criterios de avaliación 

específicos para cada unidade. 
• Probas orais a través de Webex ou outra plataforma que nos permita teletraballar. 
• Observación sistemática e diaria na aula. 
• Traballos do alumnado: 

- Traballos individuais realizados na clase ou en casa. 
- Traballos en grupo levados a cabo na clase preferiblemente, ou en casa. 
- Intervencións dos alumnos na clase. 
- Caderno de aula do alumnado. 
- Exercicios e actividades a realizar na aula virtual. 

Criterios de cualificación 

A cualificación de cada avaliación trimestral dependerá das obtidas a través dos 
procedementos utilizados, que deben ser variados e capaces de ofrecer información 
relevante sobre o cumprimento dos estándares da área e dos obxectivos xerais que 
serven de referente para todas as áreas da ESO e BACH. Para iso en 3º de ESO 
valoraranse os estándares seguindo o seguinte baremo: 

a.- Nota de exame.  

- Esta nota suporá ata o 60% do total da nota da avaliación, agás no caso de 
EDUCACIÓN A DISTANCIA, que só contará un 40%. 

- A notas dos exames, para obter o aprobado en cada avaliación, será como mínimo dun 
4 en cadanseu exame, tendo maior importancia os exames máis recentes pois a 
avaliación será continua, entrando toda a materia xa estudada e non só a do período 
entre exames. 

- Procederase á realización de dúas probas escritas por avaliación. 

- Uns 10 días antes da realización dos exames o profesor facilitaralle ao alumnado 
unhas orientacións sobre os contidos a estudar e o tipo de preguntas. 

- De suspenderse as clases presenciais, farase un só exame cos contidos do período 
extraordinario, vía Webex, coa cámara aberta e cun tempo limitado para contestar. De 
considerarse necesario, poderase dividir cada aula en grupos máis pequenos. E tamén, o 
profesor, pode seleccionar aos alumnos que considere para facerlle exames orais. 

b.- Nota por traballo extenso. 

- Esta nota suporá ata o 20% do total da nota da avaliación. 
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- Será obrigatoria a realización de dous traballos individuais nas dúas primeiras 
avaliacións, un traballo en grupo (parella) na primeira avaliación, e un traballo en grupo 
ou individual na terceira avaliación, seguindo as propostas do profesor. 

- Estes traballos terán que entregarse en formato informático (word, powert point...) ao 
profesor e, ademais, poderán ser expostos oralmente na aula. Neste caso, cada un dos 
apartados recibirá unha nota de 0 a 10: 70% o traballo, 30% a exposición oral. 

- Traballos propostos: 1ª avaliación: Viaxando polo mundo; O lugar onde vivo. 2ª 
avaliación: Análise dun sector económico galego a través das noticias dos medios de 
comunicación; De onte a hoxe (análise dos cambios na paisaxe e na sociedade a partir 
de fotos familiares). 3ª avaliación: Arte e poder na Idade Moderna, estudo en 
profundidade de determinados autores e/ou obras. 

- No caso de ter que teletraballar manteranse estes mesmos traballos e procurarase que 
se presenten os mesmos vía Webex. 

c.- Nota por elaboración de prácticos e actividades. 

- Esta nota suporá ata o 20% do total da nota da avaliación. No caso de EDUCACIÓN 
A DISTANCIA, a ponderación deste apartado subirá ata o 40%. 

- Neste apartado valorarase tanto o traballo desenvolvido no aula como as tarefas 
encargadas para casa ou a través da Aula Virtual. 

- O profesor rexistrará a valoración dos traballo realizados, ben na aula ou ben recibidos 
na Aula Virtual do Centro ou no correo electrónico de contacto co alumnado. Ademais, 
o profesor poderá revisar o caderno escolar, onde o alumnado plasmará as actividades 
que especificamente lle sinale o profesor. 

- Para a presentación e organización do caderno o alumnado debe ter en conta as normas 
facilitadas polo profesor ao comezo do curso. 

- No caso de clases a distancia o traballo realizado a través da Aula Virtual substituirá 
ao caderno como procedemento de avaliación. 

- As tarefas da Aula Virtual divídense en dúas categorías: 

1. Tarefas de resposta rápida e curta: cuestionarios de opción múltiple ou 
resposta curta, actividade de cubrir ocos, xogos... Ponderan sobre 5 ptos. 

2. Tarefas de análise e de resposta redactada: composicións, relacionar 
conceptos; definición de conceptos... Ponderan sobre 10 ptos. 

A media será a suma da puntuación de todas as actividades dividida entre o 
número de actividades propostas. As actividades non realizadas cualificaranse con 
0 ptos. 

- Para superar con éxito o curso o alumno deberá obter unha cualificación positiva na 3ª 
e nunha das dúas anteriores. En calquera caso, poderase facer un exame de recuperación 
ao final da 3ª avaliación. 

- No suposto de ter todas as avaliacións superadas, a cualificación final será a da 3ª 
Avaliación. 
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GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA APROBAR A MATERIA 
4º ESO: Xeografía e Historia 

Grao mínimo de consecución dos estándares

B1.1. Explicar as características do Antigo Réxime nos seus sentidos político, social 
e económico.

B1.2. Coñecer o alcance da Ilustración como novo movemento cultural e social en 
Europa e en América.

B2.1. Comprender o alcance e as limitacións dos procesos revolucionarios dos 
séculos XVIII e XIX.

B2.2. Identificar os principais feitos das revolucións liberais burguesas en Europa e 
América nos séculos XVIII e XIX.

B3.1. Describir os feitos salientables da Revolución Industrial e o seu encadeamento 
causal.

B3.2. Analizar as vantaxes e os inconvenientes de ser un país pioneiro nos cambios.

B3.4. Analizar a evolución dos cambios económicos en España e en Galicia, a raíz da 
industrialización parcial do país.

B3.3. Entender o concepto de progreso, e os sacrificios e os avances que leva 
consigo.

B4.1. Identificar as potencias imperialistas e a repartición de poder económico e 
político no mundo no derradeiro cuarto do século XIX e no principio do XX.

B4.2. Establecer xerarquías causais (aspecto e escala temporal) da evolución do 
imperialismo.

B4.3. Coñecer os principais acontecementos da Gran Guerra, as súas interconexións 
coa Revolución Rusa e as consecuencias dos tratados de Versalles.

B4.4. Esquematizar a orixe, o desenvolvemento e as consecuencias da Revolución 
Rusa.

B5.1. Coñecer e comprender os acontecementos, os feitos e os procesos máis 
importantes do período de entreguerras, e a súa conexión co presente, e estudar a 
xerarquía causal nas explicacións históricas sobre esta época.

B5.2. Analizar as causas do auxe dos fascismos en Europa.

B5.3. Coñecer as tensións que levaron en España á proclamación da II República e ao 
estoupido da Guerra Civil

B6.1. Coñecer as causas da II Guerra Mundial.

B6.2. Coñecer os principais feitos da II Guerra Mundial, diferenciar as escalas 
xeográficas nesta guerra (europea e mundial) e entender o concepto de guerra total.
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B6.2. Coñecer os principais feitos da II Guerra Mundial, diferenciar as escalas 
xeográficas nesta guerra (europea e mundial) e entender o concepto de guerra total.

B6.3. Entender o contexto en que se desenvolveu o Holocausto na guerra europea e 
as súas consecuencias.

B6.4. Comprender o concepto de Guerra Fría no contexto de despois de 1945, e as 
relacións entre os dous bloques, os EEUU e a URSS.

B6.5. Organizar os feitos máis importantes da descolonización de posguerra no 
século XX e comprender os límites da descolonización e da independencia nun 
mundo desigual.

B7.1. Entender os avances económicos dos réximes soviéticos e os perigos do seu 
illamento interno, así como os avances económicos do "Welfare State" en Europa.

B7.2. Comprender o concepto de crise económica e a súa repercusión mundial nun 
caso concreto.

B7.3. Explicar as causas de que se establecera unha ditadura en España tras a Guerra 
Civil, e como foi evolucionando esa ditadura desde 1939 a 1975

B8.1. Interpretar procesos a medio prazo de cambios económicos, sociais e políticos 
a nivel mundial.

B8.2. Coñecer as causas e as consecuencias inmediatas do colapso da URSS e outros 
réximes socialistas.

B8.3. Coñecer os principais feitos que conduciron ao cambio político e social en 
España despois de 1975, e sopesar distintas interpretacións sobre ese proceso

B9.1. Definir a globalización e identificar algúns dos seus factores.

B9.2. Identificar algúns dos cambios fundamentais que supón a Revolución 
Tecnolóxica.

B9.3. Recoñecer o impacto destes cambios a nivel local, autonómico, estatal e global, 
prevendo posibles escenarios máis e menos desexables de cuestións ambientais 
transnacionais, e discutir as novas realidades do espazo globalizado.

B10.1. Recoñecer que o pasado non está "morto e enterrado", senón que determina o 
presente e os posibles futuros e espazos, ou inflúe neles.

B10.2. Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos 
que determinaron cambios fundamentais no rumbo da historia, diferenciando 
períodos que facilitan o seu estudo e a súa interpretación. 
Observar os cambios territoriais mediante mapas históricos:  

Europa arredor de 1715, Europa 1812, Europa 1815, Europa 1848, Europa 
1870, Europa 1914, Europa 1942, Europa 1945, Europa na actualidade, África 
1884/1885, Asia colonial.

B10.3. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo e á 
vez no tempo (diacronía e sincronía).
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B10.4. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión: 

anarquismo, antigo réxime, bolsa, burguesía, capitalismo, carlismo, censo, 
centralización, cidadán/cidadá, clase social, colonia, comunismo, constitución, 
crack, crise de escaseza o de subsistencia, desamortización, descolonización, 
desastre do 98, despotismo ilustrado, estados xerais, fábrica, fascismo, feminismo, 
fidalguía, fordismo, foro, golpe de estado, gremio, guerra fría, guerra civil, 
ilustración, imperialismo, industrialización, internacionalismo, liberalismo, liberalismo 
económico, llibrecambismo, ludismo, metrópole,
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

4º ESO: Xeografía e Historia 

Os procedementos ou técnicas que se empregarán para avaliar o progreso do alumnado 
no proceso de aprendizaxe son os seguintes:

· Probas escritas, elaboradas en base ós contidos específicos para cada unidade.

· Observación sistemática na aula: participación activa, intervencións orais.

· Producións do alumnado: Traballos individuais realizados na clase e na casa (foros e 
tarefas na Aula virtual do IES).

Para que a avaliación sexa efectiva, o alumnado recibirá pautas claras sobre como se vai 
avaliar. A cualificación de cada avaliación trimestral dependerá das obtidas a través dos 
procedementos utilizados, que deben ser variados e capaces de ofrecer información 
relevante sobre o cumprimento dos estándares da área e dos obxectivos xerais. Para iso 
en 4º de ESO valoraranse os estándares seguindo o seguinte baremo:

a.- Nota de exames escritos. Equivale ao 60 % do total da nota da avaliación. 

(Poderá reducirse no caso de aprendizaxe semipresencial)

Realizaranse un mínimo de dúas probas escritas por avaliación.

b.- Nota por  realización de actividades e participación (40%).

A avaliación será continua. Na segunda e terceira avaliacións haberá actividades de 
repaso e profundización relacionadas con contidos anteriores. Para superar con éxito o 
curso o alumno-a deberá aprobar a 3º avaliación na que se incluirán contidos básicos 
traballados ao longo do curso. No caso de suspenso na avaliación de xuño, ofrecerase 
asesoramento ó alumnado e familia para a realización da proba de setembro (contidos 
mínimos esixibles).

No caso de que a sistuación sanitaria nos levara a un novo confinamento a realización 
das actividades e a participación mediante videoconferencia poderá incrementar un 20% 
a cualificación do apartado respectivo. De non poder realizar probas escritas 
presencialmente poderán substituirse por exames orais nos cales son e imaxe quedarán  
temporalmente rexistrados. Neste último caso o valor das probas escritas ou orais 
poderá reducirse ata un 40% da cualificación final pasando a ser o 60% a realización de 
actividades e participación activa.
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