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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de
avaliación

Competencias
clave

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo
de consecución

B.3.1 CSC, CCEC Identifica  elementos materiais,  culturais  ou  ideolóxicos  que son
herdanza do pasado 50%

B.3.2
CSC, CAA Nomea e identifica catro clases de fontes históricas 50%

CSC, CAA Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, 
sexan estas restos materiais ou textuais 50%

B.3.3 CSC, CMCCT
Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros 
feitos salientables, utilizando para iso as nocións básicas de 
sucesión, duración e simultaneidade

50%

B.3.4 CSC, CMCCT Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes 
enclaves xeográficos. 50%

B.3.5 CSC, CCL Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible 
para cada época. 50%

B.3.6 CSC, CMCCT Recoñece os cambios evolutivos ata chegar á especie 
humana. 50%

B.3.7 CSC, CMCCT Distingue etapas dentro da historia antiga. 50%

B.3.8 CS, CMCCT, CAA
Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas 
históricos. 50%

B.3.9
CSC, CCL, CAA

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

50%

CSC, CAA
Analiza a transcendencia da revolución neolítica e o papel 
da muller nela. 50%

B.3.10 CSC, CCEC
Recoñece as funcións dos primeiros ritos relixiosos como os
da "deusa nai". 50%

B.3.11 CSC, CAA, CCL
Describe formas de organización socio-económica e 
política, novas ata entón, como os imperios de 
Mesopotamia e de Exipto.

50%

B.3.12 CSC, CAA
Diferencia entre as fontes prehistóricas (restos materiais e 
ágrafos) e as fontes históricas (textos). 50%

B.3.13
CAC, CMCCT, CAA

Interpreta un mapa cronolóxico-xeográfico da expansión 
exipcia. 50%

CSC, CCL
Describe as principais características das etapas históricas 
en que se divide Exipto. 50%

B.3.14
CSC, CCEC, CCL

Explica como materializaban os exipcios a súa crenza na 
vida do alén. 50%

CSC, CCEC, CAA
Realiza un mapa conceptual cos principais deuses do 
panteón exipcio 50%

B.3.15 CSC, CCEC, CAA
Localiza nun mapa os principais exemplos da arquitectura 
exipcia e da mesopotámica. 50%
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B.3.16
CSC, CAA

Identifica trazos da organización socio-política e económica 
das polis gregas a partir de fontes históricas de 
diferentestipos

50%

CSC, CCL, CAA
Describe algunhas das diferenzas entre a democracia grega 
e as democracias actuais 50%

B.3.17 CSC, CAA
Localiza nun mapa histórico as colonias gregas do 
Mediterráneo 50%

B.3.18
CSC, CAA Elabora un mapa do imperio de Alexandre. 50%

CSC, CAA
Contrasta as accións políticas da Atenas de Pericles co 
imperio de Alexandre Magno 50%

B.3.19

CSC, CCEC, CCL
Explica as características esenciais da arte grega e a súa 
evolución no tempo. 50%

CSC, CCEC, CMCCT,
CAA, CCL

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

50%

B. 3.20
CSC, CAA Confecciona un mapa coas etapas da expansión de Roma. 50%

CSC, CAA
Identifica diferenzas e semellanzas entre as formas de vida 
republicanas e as do imperio na Roma antiga. 50%

B.3.21 CSC, CCEC, CAA
Compara obras arquitectónicas e escultóricas de época 
grega e romana. 50%
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
• Realización das actividades propostas a través da plataforma E-Dixgal: 

cuestionarios, glosarios e tarefas.

Instrumentos:
• Traballo individual nos procedementos anteriores.
• Participación oral a través das videoconferencias.

Cualificación final

Para a cualificación final empregaranse parte dos criterios xa establecidos 
aínda que, loxicamente, deberán estar adaptados á situación actual. Por iso, 
establécense os seguintes mecanismos sucesivos:

• En primeiro lugar, o cálculo da cualificación media das dúas primeiras 
avaliacións.

• En segundo lugar, terase en conta o traballo desenvolvido na terceira 
até un 15%. Isto é, poderase engadir unha prima de ata 1’5 puntos en
función do cumprimento e grao de realización das actividades 
propostas.

• Por último, levarase a cabo un redondeo nas mesmas condicións que 
se indicaban nos criterios da Programación.

Proba
extraordinaria de

setembro 

A proba extraordinaria de setembro terá un formato semellante ao das probas 
desenvoltas durante o curso en función dos contidos, criterios de avaliación e 
estándares referentes á primeira e segunda avaliacións.
Para favorecer a súa preparación dos contidos, criterios de avaliación e estándares 
imprescindibles, achegaranse a través da plataforma E-Dixgal materiais e 
actividades, que se distribuirán tamén, se as condicións así o permiten, en formato 
impreso. 
En caso de que no mes de setembro non se poida realizar unha proba presencial, 
deseñarase unha alternativa telemática en función das posibilidades do momento, 
podendo ser modificada a súa estrutura de ser necesario.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:
Os establecidos na programación xeral.

Criterios de cualificación:
Para a cualificación empregaranse parte dos criterios xa establecidos, adaptados 
lóxica e  flexiblemente á situación actual. Por iso, establécense os seguintes 
mecanismos sucesivos:

• En primeiro lugar, terase e conta a cualificación das actividades realizadas 
ata o momento da suspensión da docencia presencial.

• En segundo lugar, terase en conta o traballo desenvolvido dende a 
devandita suspensión ata un 15%. Isto é, poderase engadir un prima de ata 
1’5 ptos. E función do cumprimento e grao de realización das tarefas

• Por último, levarase a cabo un redondeo nas mesmas condicións 
sinaladas nos criterio da Programación xeral.



Procedementos  de avaliación:
• Realización das tarefas (definición de conceptos, elaboración e 

comentario de mapas, elaboración e comentario de eixos 
cronolóxicos, actividades de síntese) encomendadas tanto das xa 
entregadas presencialmente, referidas os contidos mínimos  de 
Xeografía, como das remitidas a través da plataforma E-Dixgal, 
relativos aos contidos de  Historia.

Instrumentos de avaliación:
• Traballo individual nos devanditos procedementos.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades

• Actividades de reforzo e recuperación:
◦ Cuestionarios, tarefas, xogos e glosarios específicos relativos aos 

contidos mínimos e estándares de aprendizaxe  abordados antes 
da suspensión da docencia presencial comunicados a través da 
plataforma E-Dixgal.

◦ Revisión e repaso do material didáctico publicado a través da 
plataforma E-Dixgal (apuntamentos de elaboración propia, libros 
dixitais de Moodle ou Exe-Learning, presentacións, ligazóns, 
vídeos...).

• Actividades de ampliación:
◦ Cuestionarios, tarefas e glosarios específicos comunicados a través

da plataforma E-Dixgal.
◦ Publicación do material didáctico (apuntamentos de elaboración 

propia, presentacións, ligazóns, vídeos...) a través da plataforma E-
Dixgal relativos aos novos contidos e procedementos.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

CO ALUMNADO CON CONECTIVIDADE:
• Uso da videoconferencia para explicar e comentar aspectos diversos 

diversos dos temas abordados mediantes presentacións dixitais e 
material gráfico.

• Utilización da mensaxería, foros e chats da plataforma E-Dixgal para a 
formulación de consultas sobre os contidos impartidos e as 
actividades propostas.

CO ALUMNADO SEN CONECTIVIDADE:
• Dependemos da información e/ou posibilidades que nos ofreza a 

Consellaría a través da dirección, dado que xa están informados 
concretamente do alumnado que ten problemas de conectividade 
e/ou non participa nas actividades propostas. De ser posible o retorno 
ás clases físicas, se contactará con eles e se organizará o traballo. 
Porén, neste momento, descoñécese se iso será posible.

Materiais e recursos

• Uso da plataforma E-Dixgal  e dos recursos e tipos de actividades que 
esta proporciona.

• Emprego de programas informáticos dos paquetes Office, LibreOffice e
Google Docs.

• Utilización de rede, hardware, periféricos e  software particulares.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 7 DE 8 CENTRO: IES LUCUS AUGUSTI
CURSO: 1º ESO

MATERIA: XEOGRAFÍA E HISTORIA



4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Utilizáronse preferentemente dúas vías: o servizo de mensaxería, foros e 
conversas da Plataforma E-Dixgal. Tamén se solicitou información e se 
responden ás peticións por medio do Espazo Abalar. Excepcionalmente, e 
tras solicitude previa pola vías anteriores, utilizouse o teléfono.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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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

Criterios de
avaliación

Competencias
clave

Estándares de aprendizaxe
Grao mínimo

de
consecución

B2.1. CAA / CMCCT/
CSC / CD

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

50%

B2.5.

CAA / CMCCT/
CSC / CD / CCL

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

50%

CAA / CMCCT/
CSC / CD / CCL

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

50%

B2.6. CAA / CMCCT/
CSC / CD / CCL

Resume  elementos  que  diferencien  o  urbano  e  o  rural  en
Europa.

50%

B2.7. CAA / CMCCT/
CSC / CD / CCL

Interpreta textos que expliquen as características das cidades
de España e de Galicia, axudándose de Internet ou de medios
de comunicación escrita.

50%

B2.1. CAA / CMCCT/
CSC / CD

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

50%

B2.2.

CAA / CSC / CD /
CCL

Explica as características da poboación europea. 50%

CAA / CMCCT/
CSC / CD / CCL

Compara  entre  países  a  poboación  europea  segundo a  súa
distribución, a súa evolución e a súa dinámica.

50%

B2.5. CAA / CMCCT/
CSC / CD / CCL

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

50%

B2.6.

CAA / CMCCT/
CSC / CD / CCL

Resume  elementos  que  diferencien  o  urbano  e  o  rural  en
Europa.

50%

CAA / CMCCT/
CSC / CD / CCL

Distingue os tipos de cidades do noso continente. 50%

B2.1. CAA / CMCCT/ CD Clasifica e distingue tipos de mapas e distintas proxeccións. 50%

B2.3.

CAA / CMCCT/
CSC / CD / CCL

Explica  a  pirámide  de  poboación  de  España  e  das  súas
Comunidades Autónomas.

50%

CAA / CMCCT/
CSC 

Analiza en distintos medios os movementos migratorios nas
últimas tres décadas en España.

50%

B2.4.
CAA / CMCCT/
CSC / CD / CCL

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

50%

B2.7. CAA / CMCCT/
CSC / CD / CCL

Interpreta textos que expliquen as características das cidades
de España e de Galicia, axudándose de Internet ou de medios
 de comunicación escrita.

50%
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
Realización das actividades propostas a través da plataforma E-
Dixgal: cuestionarios, glosarios e tarefas.

Instrumentos:
Traballo individual e grupal por vía telemática (nos casos que 
sexa posible) nos procedementos anteriores.

Cualificación final

Para a cualificación final empregaranse os criterios establecidos pero 
adaptados á actual situación. Por iso, establécense os seguintes 
mecanismos sucesivos:

• En primeiro lugar terase en conta o cálculo da cualificación 
media das dúas primeiras avaliacións.

• En segundo lugar terase en conta o traballo desenvolvido na 3ª 
avalición ata un 15%, o que supón que se pode engadir ata un 
máximo de 1’5 puntos en función do grao de cumprimento das 
actividades propostas. Prestarase especial atención ao 
alumnado con unha ou dúas avaliacións suspensas, aos que se 
lles facilitará material de reforzo.

• Por último, procederase a un redondeo nas mesmas condicións 
indicadas nos criterios da programación

Proba
extraordinaria de

setembro

A proba extraordinaria de setembro terá un formato semellante ao das 
probas desenvoltas durante o curso en función dos contidos, criterios 
de avaliación e estándares referentes á primeira e segunda avaliacións.
Para favorecer a súa preparación dos contidos, criterios de avaliación e 
estándares imprescindibles, achegaranse a través da plataforma E-
Dixgal materiais e actividades, que se distribuirán tamén, se as 
condicións así o permiten, en formato impreso.
En caso de que no mes de setembro non se poida realizar unha proba 
presencial, deseñarase unha alternativa telemática en función das 
posibilidades do momento, puidendo ser modificada a súa estrutura de 
ser necesario.

Alumnado de
materia pendente

Criterios de avaliación: 
Os establecidos na programación xeral.

Criterios de cualificación: 
Para a cualificación empregaranse parte dos criterios xa establecidos, 
adaptados lóxica e flexiblemente á situación actual. Por iso, establécense os 
seguintes mecanismos sucesivos:

• En primeiro lugar, terase e conta a cualificación das actividades 
realizadas ata o momento da suspensión da docencia presencial. 

• En segundo lugar, terase en conta o traballo desenvolvido dende a 
devandita suspensión ata un 15%. Isto é, poderase engadir un prima 
de ata 1’5 ptos. en función do cumprimento e grao de realización das 
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tarefas.
• Por último, levarase a cabo un redondeo nas mesmas condicións 

sinaladas nos criterios da Programación xeral.

Procedementos de avaliación:
Realización das tarefas (definición de conceptos, elaboración e 
comentario de mapas, elaboración e comentario de eixos 
cronolóxicos, actividades de síntese) encomendadas tanto das 
xa entregadas presencialmente, referidas os contidos mínimos  
de Xeografía, como das remitidas a través da plataforma E-
Dixgal, relativas aos contidos de  Historia.

Instrumentos de avaliación: 
Traballo individual nos devanditos procedementos.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no
seu caso, ampliación) 

Actividades 

Actividades de reforzo e recuperación:
◦ Cuestionarios, tarefas, xogos e glosarios específicos relativos aos 

contidos mínimos e estándares de aprendizaxe  abordados antes 
da suspensión da docencia presencial comunicados a través da 
plataforma E-Dixgal.

◦ Revisión e repaso do material didáctico publicado a través da 
plataforma E-Dixgal (apuntamentos de elaboración propia, libros 
dixitais de Moodle ou Exe-Learning, presentacións, ligazóns, 
vídeos...).

Actividades de ampliación:
◦ Cuestionarios, tarefas e glosarios específicos comunicados a través 

da plataforma E-Dixgal.
◦ Publicación do material didáctico (apuntamentos de elaboración 

propia, presentacións, ligazóns, vídeos...) a través da plataforma E-
Dixgal relativos aos novos contidos e procedementos.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Co alumnado con conectividade:
• Uso de videos para explicar e comentar aspectos diversos diversos dos 

temas abordados mediante presentacións dixitais e material gráfico.
• Publicación do material de apoio (apuntamentos, presentacións, 

ligazóns, videos...) a través da plataforma E-Dixgal.
• Utilización da mensaxería, foros e chats da plataforma E-Dixgal para a 

formulación de consultas sobre os contidos impartidos e as actividades
propostas.

Co alumnado sen conectividade:
Dependemos da información e/ou posibilidades que nos ofreza a 
Consellaría a través da dirección, dado que xa están informados 
concretamente no alumnado que ten problemas de conectividade 
e/ou non participa nas actividades propostas. De ser posible o retorno 
ás clases físicas, se contactará con eles e se organizará o traballo. 
Porén, neste momento, descoñécese se iso será posíble.

Materiais e recursos

• Uso da plataforma E-Dixgal  e dos recursos que esta proporciona.
• Emprego de programas informáticos dos paquetes Office, LibreOffice e 

Google Docs.
• Utilización de rede, hardware, periféricos e  software particulares.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Utilizáronse preferentemente dúas vías: o servizo de mensaxería, foros 
e conversas da Plataforma E-Dixgal. Tamén se solicitou información e 
se responden ás peticións por medio do Espazo Abalar. 
Excepcionalmente, e tras solicitude previa pola vías anteriores, 
utilizouse o teléfono.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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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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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu
caso ampliación)

4. Información e publicidade. 
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1.-Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterios de
avaliación

Competencias
 clave

Estándar de aprendizaxe Grao mínimo
de

consecución

B3.1. CSC, CAA, CCEC Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que 
son herdanza do pasado

50%

B3.2. CSC, CAA Nomea e identifica catro clases de fontes históricas. 50%
B3.3. CSC, CMCCT Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas 

históricos.
50%

B3.4. CSC, CMCCT Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes 
enclaves xeográficos.

50%

B3.5. CSC, CCL Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para 
cada época.

50%

B3.6. CSC, CAA Distingue modos de periodización histórica (Idade Moderna, 
Renacemento, Barroco, Absolutismo, etc.).

50%

B3.7. CSC, CCEC,
CAA ,CCL

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

50%

B3.8. CSC, CCEC,
CMCCT, CCL

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

50%

B3.9. CSC, CCEC, CAA,
CCL

Analiza obras, ou fragmentos delas, dalgúns autores desta 
época no seu contexto.

50%

B3.10. CSC, CAA Distingue as características de réximes monárquicos 
autoritarios, parlamentarios e absolutos.

50%

B3.11. CSC, CAA Comprende os conceptos de cambio e continuidade en 
relación co reinado dos Reis Católicos.

50%

B3.12. CSC, CMCCT,
CAA, CCL

Explica as causas que conduciron á descuberta de América 
para Europa, a súa conquista e a súa colonización.

50%

B3.13. CSC, CAA Analiza as relacións entre os reinos europeos que conducen a
guerras como a dos "Trinta Anos".

50%
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

• Análise das producións do alumnado enviadas tanto ao correo 
corporativo como á Aula Virtual.

• Probas e tarefas específicas realizadas na Aula Virtual.

Instrumentos:
• Rúbrica de avaliación dos estándares de aprendizaxe.
• Ficha de rexistro individual.
• Escala de valoración.

Cualificación
final

Para obter a cualificación final do curso empregaranse parte dos criterios 
establecidos adaptados, loxicamente, ás condicións actuais. Por iso, 
establécense os seguintes criterios:

• En primeiro lugar, a nota media das dúas primeiras avaliacións.
• En segundo lugar, terase en conta o traballo desenvolvido na 

terceira avaliación até un 15%. Isto é, poderase engadir unha 
prima máxima de 1’5 puntos por ese traballo.

• Finalmente, levarase a cabo un redondeo nas mesmas condicións 
que se indicaban nos criterios da Programación anual.

Proba
extraordinaria
de setembro

Proba presencial seguindo os modelos de exames realizados ao longo do
curso.
En caso de que no mes de setembro non se poida realizar unha proba 
presencial, deseñarase unha alternativa telemática.

Alumnado de
materia

pendente
(NON EXISTE
ALUMNADO

DOUTROS
CURSOS CON

ESTA MATERIA
PENDENTE)

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no
seu caso, ampliación) 

Actividades 

Na Aula Virtual desenvolveranse distintos tipos de tarefas:
• Lectura compresiva de material de reforzo e ampliación, e 

posterior reflexión sobre o lido.
• Realización de cuestionarios de autoavaliación sobre os 

contidos vistos en cada unha das unidades.
• Entrega de tarefas versadas na compresión e na crítica dos 

contidos, baseadas fundamentalmente nas actividades PENSA
do libro de texto.

• Elaboración de probas de coñecemento por medio de 
cuestionarios de respostas de escolla múltiple.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Seguirase coa mesma metodoloxía que reflicte a Programación 
anual, aínda que adaptada á situación de ensinanza telemática. En 
resumo consistirá na presentación dos contidos e na proposta de 
tarefas para a súa aprendizaxe.
A lista de alumnado desconectado ou que non participou estará en 
coñecemento do equipo directivo. Esta situación, no caso de 
tratarse de alumando con contidos e competencias pendentes de 
adquisición, suporá a imposibilidade de aprobar as avaliación 
correspondentes. 

Materiais e recursos

• Libro de texto.
• Repositorios de recursos educativos online accesibles 

mediante links na Aula Virtual.
• Material de elaboración propia subido á Aula Virtual.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias
Aula Virtual e aplicación ABALAR. 

Publicidade Publicación na páxina web do centro.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de
avaliación

Competencias
Clave

Estándar de aprendizaxe Grao mínimo
de

consecución.

B7.3. CSC
Coñece a situación da posguerra e a represión en España, así 
como as bases sociais e institucionais da ditadura de Franco.

50%

B6.2. CSC / CAA / CCL Elabora unha narrativa explicativa das causas e as consecuencias
da II Guerra Mundial.

50%

B6.4.
CSC / CAA / CCL É capaz de explicar a formación dos bloques na Guerra Fría e as 

súas principais institucións

50%

B6.4.
CSC / CAA / CCL É capaz de elaborar un comentario de texto sobre algún conflito

da Guerra Fría ou sobre a Guerra de Iraq.

50%

B6.5. CSC / CCL Relaciona os principais factores do proceso de descolonización. 50%

B7.1.
B8.1. CSC / CAA / CCL Coñece o concepto de Estado do Benestar e o seu retroceso 

ante a ofensiva neoliberal nos anos 80. 

50%

B7.1.
B8.1.
B9.1. CSC / CAA / CCL

Analiza as principais demandas e trazos dos movementos sociais
do século XX: pacifismo, ecoloxismo, movemento 
antiglobalización e feminismo. 

50%

B6.2.
B6.4.
B6.5.
B7.2.
B8.2.
B9.1.

CSC / CAA / CCL

É capaz de definir correctamente cada un dos seguintes 
conceptos:

1. Bombardeos de Hiroshima e Nagasaki
2. Guerra de Vietnam.
3. Apartheid.
4. A Crise de 1973.
5.Neocolonialismo.
6. Perestroika.
7. Nova Orde Internacional.
8. Neoliberalismo. 

50%
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
a) Definicións breves de conceptos.
b) Desenvolvemento de respostas teóricas de estensión media.
c) Comentarios dos documentos históricos propostos.

Instrumentos: 
Traballos escritos sobre a temática suxerida enviados telematicamente.

Cualificación final

Para a cualificación final empregaranse parte dos criterios xa establecidos aínda que,
loxicamente, deberán estar adaptados á situación actual.  Por iso,  establécense os
seguintes mecanismos sucesivos:

• En  primeiro  lugar,  o  cálculo  da  cualificación  media  das  dúas  primeiras
avaliacións.

• En  segundo  lugar,  terase  en  conta  o  traballo  desenvolvido  no  terceiro
trimestre até un 15%. Isto é, poderase engadir unha prima de ata 1’5 puntos
en función do cumprimento e grao de realización das actividades propostas.

• Por último, levarase a  cabo un redondeo nas  mesmas condicións  que se
indicaban nos criterios da Programación.

Proba
extraordinaria de

setembro 

Proba escrita presencial.
No caso de que no mes de setembro non se poida realizar unha proba presencial,
deseñarase unha alternativa telemática en función das posibilidades do momento,
puidendo ser modificada a súa estrutura de ser necesario.

Avaliación de
materia

pendentes
(NON HAI

ALUMNADO
DOUTROS

CURSOS QUE
TEÑA ESTA
MATERIA

PENDENTE)

Procedementos de avaliación: 

Instrumentos de cualificación:

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

Actividades

Dadas as extraordinarias circunstancias, realizaranse actividades de tipo 
procedemental, centrando o enfoque na realización de tarefas e a resolución 
de problemas en tres ámbitos básicos:

a) Traballo da capacidade de síntese na elaboración de respostas breves 
relativas a conceptos clave da historia contemporánea.
b) Desenvolvemento de respostas teóricas dunha estensión dunha páxina, 
para traballar a expresión escrita e a corrección formal no manexo da 
linguaxe técnica propia da disciplina.
c) Realización de comentarios de documentos históricos, con vistas a 
desenvolver a maduración intelectual do educando así como a súa 
capacidade crítica.
d) Visualización de un vídeo-documental sobre a historia máis recente e 
resposta detallada ás principais cuestións nel plantexadas.

Para os alumnos con cualificacións suspensas nas dúas primeiras avaliacións, 
procedeuse a unha selección de contidos mínimos (similar á proposta para o 
terceiro trimestre, pero, obviamente, relativa aos contidos impartidos e 
avaliados nesas dúas avaliacións primeiras), sobre os que deberán versar os 
traballos a enviar telematicamente de cara á súa recuperación. Adxúntanse 
tal selección no apéndice a esta adaptación programática.

Metodoloxía:

Comunicación a través do correo electrónico, tanto para o envío do plan de 
traballo (tamén exposto na aula virtual do Centro), como para aclaración das 
dúbidas e axuda aos alumnos con dificultades particulares.
Para a recepción dos traballos do alumnado recurrirase, por operatividade, á 
aula virtual do Instituto.
Comunicarase á dirección do Centro a relación de alumnos que non envíen 
ningún material telematicamente. 

Materiais e recursos Ademais do libro de texto (remitindo aos alumnos a páxina exacta en que 
poden atopar referencias a cada un dos contidos propostos), enviouse ao 
alumnado o seguinte material educativo:
1. Orientacións precisas e detalladas das actividades a realizar ao comezo de 
cada ciclo de traballo, con guións pormenorizados do mesmo así como a 
temporalización proposta.
2. Arquivos adxuntos cubrindo aquelas partes do temario suxerido que o 
libro pasaba máis por alto ou mesmo ignoraba.
3. Unha unidade didáctica sobre o vídeo-documental cuxa visualización foi 
recomendada.
4. Lecturas complementarias: unha listaxe de ligazóns a artigos e pequenos 
vídeos de actualidade que abordaban a dimensión social, económica e 
política da pandemia por COVID-19, cuxa lectura ou visualización foi proposta
con carácter absolutamente voluntario.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 5 DE 9 CENTRO: I.E.S. LUCUS AUGUSTI
CURSO: 4º E.S.O.

MATERIA: CIENCIAS SOCIAIS



5. Por último, facilitouse o acceso a apuntamentos elaborados polo profesor 
e postos a disposición do alumnado que quixera ampliar as súas fontes de 
información tanto na aula virtual do Centro como na clase virtual a través da 
plataforma google classroom constituída no periodo de alarma.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Correo electrónico, plataforma dixital google classroom e aula virtual do centro.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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APÉNDICE: CONTIDOS MÍNIMOS DA 1ª E 2ª AVALIACIÓN PARA A RECUPERACIÓN TELEMÁTICA:

CONTIDOS MÍNIMOS 1ª AVALIACIÓN:
TEMAS a desenvolver TERMOS a definir

BLOQUE I
Século XIX

1. O Antigo Réxime.

2. A Ilustración.

3. O pensamento político ilustrado: Locke, Montesquieu e 
Rousseau.
4. O Liberalismo (político e económico).
5. A Revolución Francesa (causas, fases e consec.)
6. O ciclo revolucionario burgués (1820,1830,1848).
7. Factores da I Revolución Industrial (G. Bretaña).
8. Resumo da I e II Revolución Industrial.
9. O Capitalismo: orixe, evolución e rasgos básicos.
10. As ideoloxías do movemento obreiro: socialismo utópico, 
marxismo e anarquismo.
11. A I Internacional e a súa influencia no mov. obr.
12. Principais fases do movimento obreiro (1830-1917).

1.Antigo Réxime.
2. Comercio 
Triangular.
3.Parlamentarismo.
4.A Ilustración.
5.  Despotismo 
Ilustrado.
6.Liberalismo.
7. Nacionalismo.
8. Xuramento Xogo 
Pelota.
9. Sufraxio censatario.
10. Decretos de Nova 
Planta.
11. Cortes de Cádiz.
12. Congreso de  
Viena.
13. Leis de cercados.
13. Proletariado.
14. Ludismo.
15. Sindicato.
16. Marxismo.
17. Anarquismo.
18. Romanticismo.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA DA 1 AVAL.:

BLOQUE I
Século XIX

1. Montesquieu. "O espírito das Leis".
2. Rousseau. "O Contrato Social".
3. Adam Smith. "Ensaio sobre a riqueza das nacións".
4. Gráfica da produción textil ou mapa ferrocarrís na 1ª Revolución Industrial.
5. Debate Marx-Bakunin.
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CONTIDOS MÍNIMOS 2ª AVALIACIÓN:

TEMAS a desenvolver TERMOS a definir

BLOQUE II
Século XX

(I)

1. Factores do Imperialismo.

2. Consecuencias do Imperialismo.

3. Causas da I Guerra Mundial.
4. A Revolución rusa de 1917: febreiro e outubro.
5. O Estalinismo (política e economía).
6.Causas da crise económica de 1929.
7. Características ideolóxicas dos fascismos.
8. A II República española: instauración e reformas.
9. Consecuencias políticas da II Guerra Mundial.

1.Conferencia de 
Berlín.
2. Desastre do 98.
3. Semana Tráxica. 
4. Tratado de 
Versalles.
5. Soviet.
6.  Bolxevique.
7. Crack do 29.
8. New Deal.
9. Fascios de 
Combate.
10. Solución final.
11.Golpe de Estado 
do 18 de xullo.
12. O.N.U.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA DA 2 AVAL.:

BLOQUE II
Século XX

(I)

1.Mapamundi da expansión imperialista.
2.Texto do Tratado de Versalles.
3. Teses de abril de V.I.U. Lenin.
4. Gráfica da caída bursátil na crise de 1929.
5. Textos proporcionados sobre o nazismo. Especialmente "Mein Kampf".
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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

Competencias
clave

Estándar de aprendizaxe Grao mínimo
consecución

B5.6. CSC, CAA, CCL Analiza a partir de fontes contrapostas as relacións inter-
nacionais anteriores ao estoupido da II Guerra Mundial. 50%

B5.7. CSCAA, CCL Identifica e explica as causas desencadeadores da II 
Guerra Mundial a partir de fontes históricas. 50%

B5.8. CSC, CAA, CCL Explica as etapas da II Guerra Mundial tanto na fronte 
europea como na guerra do Pacífico. 50%

B5.9. CSC, CAA, CCL Describe as consecuencias da II Guerra Mundial. 50%

B6.1. CSC, CD É capaz de explicar a formación dos bloques na Guerra 
Fría e as súas principais institucións 50%

B6.2.
B11.2.

CSC, CAA
CCL, CD

É capaz de elaborar un comentario de texto sobre algún 
conflito da Guerra Fría. 50%

B7.1.
CSC, CCL,
CAA,CD

Sabe os principais factores do proceso de descolonización
e é capaz de realizar algún comentario de texto sobre 
este proceso.

50%

B9.1.
B9.2.

CSC, CCL Coñece o concepto de Estado do Benestar e o seu 
retroceso ante a ofensiva neoliberal nos anos 80. 50%

B10.1
B10.2.
B10.4.

CSC, CD, CCL,
CAA

É capaz de elaborar un comentario de texto sobre a 
Guerra de Iraq. 50%

B9.5.
B10.1.
B10.4.

CSC, CD, CCL,
CAA

Analiza as principais demandas e trazos dos movementos 
sociais do século XX: pacifismo, ecoloxismo, movemento 
antiglobalización e feminismo. 50%

B9.5.
B11.2.

CSC, CD, CCL,
CAA

É capaz de elaborar un comentario de texto sobre algún 
dos movementos sociais contemporáneos. 50%

B5.8.
B6.2.
B7.3.
B7.4.
B7.5.
B8.2.
B9.1.

B10.1.
B10.2.

CSC, CCL

É capaz de definir correctamente cada un dos seguintes 
conceptos:
1. Bombardeos de Hiroshima e Nagasaki.
2.Guerra de Vietnam.
3. Apartheid.
4. Conferencia de Bandung.
5.Neocolonialismo.
6. Perestroika.
7. Nova Orde Internacional.
8. Neoliberalismo.

50%
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
a) Definicións breves de conceptos.
b) Desenvolvemento de respostas teóricas de estensión media.
c) Comentarios dos documentos históricos propostos.

Instrumentos: 
Traballos escritos sobre a temática suxerida enviados telematicamente.

Cualificación final

Resultará da media aritmética entre as cualificacións obtidas na primeira e 
segunda avaliación, á que se sumará un incremento de ate un máximo de 1,5
ptos. en función do traballo realizado no 3º trimestre, sempre que se 
cumprise con tódalas actividades e consonte aos criterios e estándares 
definido

Proba
extraordinaria de

setembro

Proba escrita presencial.

Avaliación de
materias

pendentes

Procedementos de avaliación: 
• Proba presencial (xa realizada no mes de febreiro) sobre os contidos 

da materia referentes ao século XIX consonte aos criterios de 
avaliación e estándares de aprendizaxe definidos na programación 
xeral.

• Realización das tarefas (definición de conceptos, comentario de 
textos e mapas históricos e actividades de síntese) encomendadas 
tanto das xa entregadas presencialmente como das remitidas a través
do correo electrónico dende a suspensión da docencia presencial e 
remitidas a través do correo electrónico sobre os contidos da materia
referidos á primeira metade do século XX, consonte aos criterios de 
avaliación e estándares de aprendizaxe definidos na programación 
xeral.

Instrumentos de cualificación: 
• Traballo individual nos procedementos anteriores.

Cualificación: 
Para a cualificación empregaranse parte dos criterios xa establecidos, adaptados 
lóxica e flexiblemente á situación actual. Por iso, establécense os seguintes 
mecanismos sucesivos:

• En primeiro lugar, terase e conta a cualificación das probas e actividades 
realizadas ata o momento da suspensión da docencia presencial.

• En segundo lugar, terase en conta o traballo desenvolvido dende a 
devandita suspensión ata un 15%. Isto é, poderase engadir un prima de ata 
1’5 ptos. E función do cumprimento e grao de realización das tarefas 
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encomendades.
• Por último, levarase a cabo un redondeo nas mesmas condicións 

sinaladas nos criterio da Programación xeral.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

Dadas as extraordinarias circunstancias, realizaranse actividades de tipo 
procedemental, centrando o enfoque na realización de tarefas e a resolución 
de problemas en tres ámbitos básicos:
a) Traballo da capacidade de síntese na elaboración de respostas breves 
relativas a conceptos clave da historia contemporánea.
b) Desenvolvemento de respostas teóricas dunha estensión dunha páxina, 
para traballar a expresión escrita e a corrección formal no manexo da 
linguaxe técnica propia da disciplina.
c) Realización de comentarios de documentos históricos, con vistas a 
desenvolver a maduración intelectual do educando así como a súa 
capacidade crítica.
d) Visualización de un vídeo-documental sobre a historia máis recente e 
resposta detallada ás principais cuestións nel plantexadas.

Para os alumnos con cualificacións suspensas nas dúas primeiras avaliacións, 
procedeuse a unha selección de contidos mínimos (similar á proposta para o 
terceiro trimestre, pero, obviamente, relativa aos contidos impartidos e 
avaliados nesas dúas avaliacións primeiras), sobre os que deberán versar os 
traballos a enviar telematicamente de cara á súa recuperación. Adxúntanse 
estes no apéndice a esta adaptación programática.

Metodoloxía:

Comunicación a través do correo electrónico, tanto para o envío do plan de 
traballo (tamén exposto na aula virtual do Centro), como para aclaración das 
dúbidas e axuda aos alumnos con dificultades particulares.
Para a recepción dos traballos do alumnado recurrirase, por operatividade, á 
aula virtual do Instituto.
Comunicarase á dirección do Centro a relación de alumnos que non envíen 
ningún material telematicamente.

Materiais e recursos Ademais do libro de texto (remitindo aos alumnos a páxina exacta en que 
poden atopar referencias a cada un dos contidos propostos), enviouse ao 
alumnado o seguinte material educativo:
1. Orientacións precisas e detalladas das actividades a realizar ao comezo de 
cada ciclo de traballo, cun guión do mesmo así como a temporalización 
proposta.
2. Arquivos adxuntos cubrindo aquelas partes do temario suxerido que o 
libro pasaba máis por alto ou mesmo ignoraba.
3. Unha unidade didáctica sobre o vídeo-documental cuxa visualización foi 
recomendada.
4. Lecturas complementarias: unha listaxe de ligazóns a artigos e pequenos 
vídeos de actualidade que abordaban a dimensión social, económica e 
política da pandemia por COVID-19, cuxa lectura ou visualización foi proposta
con carácter absolutamente voluntario.
5. Por último, facilitouse o acceso a apuntamentos elaborados polo profesor 
e postos a disposición do alumnado que quixera ampliar as súas fontes de 
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información na aula virtual do Centro.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Correo electrónico e aula virtual do centro.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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APÉNDICE: CONTIDOS MÍNIMOS DA 1ª E 2ª AVALIACIÓN PARA A RECUPERACIÓN TELEMÁTICA:

CONTIDOS MÍNIMOS 1ª AVALIACIÓN:
TEMAS a desenvolver TERMOS a definir

BLOQUE I
Século XIX

1. O Antigo Réxime.

2. A Ilustración.

3. O pensamento político ilustrado: Locke, 
Montesquieu e Rousseau.

4. O Liberalismo (político e económico).

5. A Revolución Francesa (causas, fases e consec.)

6. O ciclo revolucionario burgués (1820,1830,1848).

7. Factores da I Revolución Industrial (G. Bretaña).

8. Resumo da I e II Revolución Industrial.

9. O Capitalismo: orixe, evolución e rasgos básicos.

10. As ideoloxías do movemento obreiro: socialismo 
utópico, marxismo e anarquismo.

11. A I Internacional e a súa influencia no mov. obr.

12. Principais fases do movemento obreiro (1830-
1917).

1.Antigo Réxime.
2. Comercio 
Triangular.
3.Parlamentarismo.
4.A Ilustración.
5.  Despotismo 
Ilustrado.
6.Liberalismo.
7. Nacionalismo.
8. Xuramento Xogo 
Pelota.
9. Sufraxio 
censatario.
10. Reacción de 
Termidor.
11. Congreso de  
Viena.
12. Leis de 
cercados.
13. Ludismo.
14. Socialismo 
utópico.
16. Marxismo.
17. Anarquismo.
18. I Internacional.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA DA 1 AVAL.:

BLOQUE I
Século XIX

1.  Montesquieu. "O espírito das Leis".
2.  Rousseau. "O Contrato Social".
3.  Adam Smith. "Ensaio sobre a riqueza das nacións".
4.  Gráfica Revolución Industrial.
5.  Mapa ferrocarrís na 1ª Revolución Industrial.
6.  Debate Marx-Bakunin.
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CONTIDOS MÍNIMOS 2ª AVALIACIÓN:

TEMAS a desenvolver TERMOS a definir

BLOQUE II
Século XX

(I)

1. Factores do Imperialismo.

2. Consecuencias do Imperialismo.

3. Causas da I Guerra Mundial.

4. A Revolución rusa de 1917: febreiro e outubro.

5. O Estalinismo (política e economía).

6. Causas da crise económica de 1929.

7. As saídas á crise económica de 1929.

8. Características ideolóxicas dos fascismos.

9. Consecuencias da II Guerra Mundial.

1.Conferencia de 
Berlín.
2. Paz Armada.
3.Tratado de 
Versalles.
4.Soviet.
5.  Bolxevique.
6. Crack do 29.
7. New Deal.
8. Keynesianismo.
9. Fascios de 
combate.
10. Doctrina del 
espacio vital.
11. Solución final.
12. Blitzkrieg 
(guerra relampo).
13. Conferencia de 
Postdam.
14. Xuízo de 
Nüremberg.
15. F..M.I.
16. O.N.U.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA DA 2 AVAL.:

BLOQUE II
Século XX

(I)

1. Mapamundi da expansión imperialista.
2. Texto do Tratado de Versalles.
3.  Teses de abril de V.I.U. Lenin.
4.  Gráfica da caída bursátil na crise de 1929.
5.  Textos proporcionados sobre o nazismo. Especialmente "Mein Kampf".
6.  Carta fundacional da O.N.U.
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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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ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

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

4. Información e publicidade. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de
avaliación

Competencias
clave Estándar de aprendizaxe

Grao mínimo
de

consecución

B3.9.
CCEC / CCL Explica as características xerais da pintura española do século XVII. 50%

CCEC / CCL / CAA
Describe as características e evolución da pintura de Velázquez a
través dalgunhas das súas obras máis significativas.

50%

B3.10. CCEC / CCL / CAA

Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas do
Barroco español do século XVII: Praza Maior de Madrid, de Xoán
Gómez  de  Mora;  Retablo  de  Santo  Estevo  de  Salamanca,  de
Churriguera.

50%

Identifica,  analiza e comenta  as  seguintes  esculturas  do Barroco
español  do  século  XVII:  "Piedad",  de  Gregorio  Fernández;
"Inmaculada do facistol", de Alonso Cano; "Magdalena penitente",
de Pedro de Mena.

50%

Identifica,  analiza e comenta as  seguintes pinturas  españolas  do
Barroco español do século XVII: "Martirio de San Filipe", "O soño
de  Xacob"  e  "O  zambro",  de  Ribera;  "Bodegón"  do  Museo  do
Prado,  de  Zurbarán;  "O  augador  de  Sevilla,  "Os  borrachos",  "A
fragua de Vulcano", "A rendición de Breda", "O Príncipe Baltasar
Carlos  a  cabalo",  "A  Venus  do  espello",  "As  meninas"  e  "As
fiandeiras",  de  Velázquez;  "A  Sagrada  Familia  do  paxariño",  "A
Inmaculada  de  El  Escorial",  "Os  nenos  da  concha"  e  "Nenos
xogando aos dados", de Murillo.

50%

B4.1. CCEC / CCL / CAA

Analiza a evolución da obra de Goya como pintor e gravador, 
desde a súa chegada á Corte ata o seu exilio final en Bordeos.

50%

Compara a visión de Goya nas series de gravados "Os caprichos" e 
"Os disparates ou proverbios".

50%

B4.2.1.
CCEC / CCL / CAA

Identifica, analiza e comenta as seguintes obras de Goya: "O 
parasol", "A familia de Carlos IV", "O 2 de maio de 1808 en Madrid"
("A loita cos mamelucos"), "Os fusilamentos do 3 de maio de 
1808"; desastre nº 15 ("E non hai remedio") da serie "Os desastres 
da guerra"; "Saturno devorando un fillo" e "A leiteira de Bordeos".

50%

B4.7. CCEC / CCL / CAA

Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas do século XIX: 
"O baño turco", de Ingres; "A balsa da Medusa", de Gericault; "A 
liberdade guiando o pobo", de Delacroix; "O carro de feo", de 
Constable; "Chuvia, vapor e velocidade", de Turner; "O enterro de 
Ornans", de Courbet; "O ánxelus", de Millet; "Almorzo sobre a 
herba", de Manet; "Impresión, sol nacente" e a serie sobre a 
Catedral de Ruán, de Monet; "Le Moulin de la Galette", de Renoir; 
"Unha tarde de domingo na Grande Jatte", de Seurat; "Xogadores 
de cartas" e "Mazás e laranxas", de Cézanne; "A noite estrelada" e 
"O segador", de Van Gogh; "Visión despois do sermón" e "O 
mercado" ("Ta matete"), de Gauguin.

50%

B4.3.

CCEC / CCL / CAA
/ CSC / CMCCT

Describe as características e a evolución da arquitectura do ferro 
no século XIX, en relación cos avances e as necesidades da 
revolución industrial.

50%

CCEC / CCL / CAA
Explica as diferenzas entre enxeñeiros e arquitectos na primeira 
metade do século XIX. 50%

CCEC / CCL
Explica as características do neoclasicismo arquitectónico durante 
o Imperio de Napoleón.

50%

B4.3. CCEC / CCL

Explica as características e principais tendencias da arquitectura 
modernista.

50%

Especifica as achegas da Escola de Chicago á arquitectura. 50%

B5.1.
CCEC / CCL / CSC

Define o concepto de vangarda artística en relación co acelerado 
ritmo de cambios na sociedade da época e a liberdade creativa 
dos/das artistas iniciada na centuria anterior.

50%

CCEC / CCL Describe a orixe e as características do Fauvismo. 50%
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CCEC / CCL / CAA
/  CSC

Describe o proceso de xestación e as características do Cubismo, 
distinguindo entre o Cubismo analítico e o sintético.

50%

CCEC / CCL Describe o ideario e os principios do futurismo. 50%

CCEC / CCL / CAA

Identifica os antecedentes do expresionismo no século XIX, explica 
as súas características xerais e especifica as diferenzas entre os 
grupos alemáns "A ponte" e "O xinete azul".

50%

Describe o proceso de xestación e as características da pintura 
abstracta, distingue a vertente cromática e a xeométrica, e 
especifica algunhas das súas correntes máis significativas, como o 
Suprematismo ruso ou o Neoplasticismo.

50%

CCEC / CCL / CSC
Describe as características do Dadaísmo como actitude 
provocadora nun contexto de crise.

50%

CCEC / CCL

Explica a orixe, as características e os obxectivos do Surrealismo. 50%
Explica a importancia dos pintores españois Picasso, Miró e Dalí no 
desenvolvemento das vangardas artísticas.

50%

CCEC / CCL / CAA

Explica a renovación temática, técnica e formal da escultura na 
primeira metade do século XX, distinguindo as obras relacionadas 
coas vangardas pictóricas e as que utilizan recursos ou linguaxes 
independentes.

50%

B5.2. CCEC / CCL / CAA

Identifica, analiza e comenta as seguintes obras: "A alegría de 
vivir", de Matisse; "As señoritas de Aviñón", "Retrato de Ambroise 
Vollard", "Natureza morta con cadeira de reixa de cana" e 
"Guernica", de Picasso; "A cidade que emerxe", de Boccioni; "O 
berro", de Munch; "A rúa", de Kirchner; "Lírica" e "Sobre branco 
II", de Kandinsky; "Cadrado negro", de Malevich; "Composición II", 
de Mondrian; "L.H.O.O.Q.", de Duchamp; "O elefante das Celebes",
de Ernst; "A chave dos campos", de Magritte; "O entroido de 
Arlequín" e "Mulleres e paxaros á luz da lúa", de Miró; "O xogo 
lúgubre" e "A persistencia da memoria", de Dalí.

50%

B6.1.

CCEC / CCL / CSC
Explica o papel desempeñado no proceso de universalización da 
arte polos medios de comunicación de masas e as exposicións e 
feiras internacionais de arte.

50%

CCEC / CCL
Explica as razóns do mantemento e a difusión internacional do 
Movemento Moderno en arquitectura.

50%

CCEC / CCL / CAA

Distingue e describe as características doutras tendencias 
arquitectónicas á marxe do Movemento Moderno ou Estilo 
Internacional, en particular a High Tech, a posmoderna e a 
deconstrución.

50%

B6.2. CCEC / CCL / CAA

Identifica, analiza e comenta as seguintes obras: "Unité 
d’habitation" en Marsella, de Le Corbusier; edificio Seagram en 
Nova York, de M. van der Rohe e Philip Johnson; o museo 
Guggenheim de Nova York, de F. Lloyd Wright; a Casa da Ópera de 
Sydney, de J. Utzon; o centro Pompidou de París, de R. Piano e R. 
Rogers; o AT & T Building de Nova York, de Philip Johnson; o museo
Guggenheim de Bilbao, de F. O. Gehry.

50%

LENDA COMPETENCIAS

CCL Comunicación lingüística.                                                                                            
CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
CD Competencia dixital.
CAA Competencia aprender a aprender.
CSC Competencias sociais e cívicas.
CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.
CCEC Conciencia e expresións culturais.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
- Cumprimentar formularios sobre feitos concretos dos temas 

indicados.
- Realización de traballos propostos polo profesor.

Instrumentos:
- Traballo individual nos procedementos anteriores.
- A participación oral a través da videoconferencia.

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
 Para a cualificación final, se empregarán parte dos criterios xa 

establecidos aínda que, loxicamente, estarán adaptados á 
situación actual. Por iso, establécense os seguintes.

 O primeiro criterio será a nota media das dúas primeiras 
avaliacións.

 O segundo será, que se terá en conta o traballo desenvolvido na 
terceira até un 15% . É dicir, poderase engadir unha prima 
máxima de 1’5 puntos por ese traballo.

Finalmente, levarase a cabo un redondeo nas mesmas condicións que se
indicaban nos criterios da Programación.

Proba
extraordinaria de

setembro

A proba extraordinaria de setembro, terá un formato semellante ao da 
proba desta materia na ABAU, coas mesmas características e 
puntuación.
En caso de que no mes de setembro, non se poida realizar de xeito 
presencial, axeitarase ás posibilidades telemáticas do momento, 
podendo ser modificada a estrutura de ser necesario.

Alumnado de
materia

pendente
(NON HAI

ALUMNADO QUE
TEÑA ESTA
MATERIA

PENDENTE)

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades 

 Realización de comentarios ou outro tipo de actividades.
 Cumprimentación de formularios para traballar o vocabulario 

e algúns dos feitos que aparecen non temas.
 Resolución de dúbidas por videoconferencia.
 Outras tarefas propostas polo profesor.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Co alumnado con conectividade:
 Uso da videoconferencia para comentar aspectos diversos dos

temas, mediante programas como PowerPoint.
Co alumnado sen conectividade:

 Dependemos da información e/ou posibilidades que nos 
ofreza a Consellaría a través da dirección, dado que xa están 
informados concretamente no alumnado que non ten acceso
á conectividade. De ser posible o retorno ás clases físicas, se 
contactará con eles e se organizará o traballo. Porén, neste 
momento, descoñécese se iso será posíbel.

Materiais e recursos
 Uso da Aula Virtual e da rede informática.
 Programas informáticos do paquete Office ou LibreOffice.
 Diferentes servizos como Google Forms ou semellantes.
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1. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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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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2. Avaliación e cualificación.

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

4. Información e publicidade. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de
avaliación

Competencias
clave Estándar de aprendizaxe

Grao mínimo
de

consecución

B7.4. CCL / CCEC/ CSC
Especifica as consecuencias para España da crise do  98 nos 
ámbitos económico, político e ideolóxico.

50%

B9.4.
CCL / CSC

Describe a política económica da ditadura de Primo de Rivera. 50%
Explica os factores da evolución demográfica de España no 
primeiro terzo do século XX.

50%

B10.1.
CCL / CSC / CAA

Explica as causas que levaron á proclamación da II República e 
relaciona as súas dificultades coa crise económica mundial dos 
anos 30.

50%

Diferencia as forzas de apoio e oposición á República nos seus 
comezos, e describe as súas razóns e as principais actuacións.

50%

B10.2.
CCL / CSC /CAA

Resume as reformas impulsadas durante a etapa reformista da 
República.

50%

Especifica as características esenciais da Constitución de 1931.

Analiza o proxecto de reforma agraria: as súas razóns, o seu 
desenvolvemento e os seus efectos.

50%

Describe as causas, o desenvolvemento e as consecuencias da 
Revolución de Asturias  de 1934.

50%

Explica as causas da formación da Fronte Popular e as actuacións 
tras o seu triunfo electoral, ata o comezo da guerra.

50%

B10.3.
CCL / CSC /CAA / CCL

Especifica os antecedentes da Guerra Civil. 50%
Representa unha liña do tempo desde 1931 ata 1939, e sitúa nela 
os principais acontecementos históricos.

50%

B9.2. CCL / CSC
Explica as repercusións da I Guerra Mundial e da Revolución Rusa 
en España.

50%

B10.3. CMCCT / CAA / CSC /
CCL

Especifica os antecedentes da Guerra Civil. 50%
Relaciona a Guerra Civil española co contexto internacional. 50%
Compara a evolución política e a situación económica dos dous 
bandos durante a guerra.

50%

Especifica os custos humanos e as consecuencias económicas e 
sociais da guerra.

50%

B11.1. CMCCT / CAA / CSC /
CCL

Elabora un esquema cos grupos ideolóxicos e os apoios sociais do 
franquismo na súa etapa inicial.

50%

Diferencia etapas na evolución de España durante o franquismo, e 
resume os trazos esenciais de cada unha.

50%

Explica a organización política do Estado franquista. 50%
Diferencia etapas na evolución de España durante o franquismo, e 
resume os trazos esenciais de cada unha.

50%

Explica as relacións exteriores, a evolución política e as 
transformacións económicas e sociais de España desde 1959 ata 
1973.

50%

Especifica as causas da crise final do franquismo desde 1973. 50%
Explica a política económica do franquismo nas súas etapas e a 
evolución económica do país.

50%

Describe as transformacións que experimenta a sociedade 
española durante os anos do franquismo, así como as súas causas.

50%

B12.1. CCL / CSC Especifica os grupos de oposición política ao réxime franquista e 
comenta a súa evolución no tempo.

50%

Explica as alternativas políticas que se propuñan tras a morte de 
Franco, e quen defendía cada unha.

50%

Describe o papel desempeñado polo Rei durante a transición. 50%
Describe as actuacións impulsadas polo presidente de Goberno 
Adolfo Suárez para a reforma política do réxime franquista: lei para
a reforma política de 1976, lei de amnistía de 1977, etc.

50%
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Explica as causas e os obxectivos dos Pactos da Moncloa. 50%

B12.2.
CCL / CSC

Explica o proceso de elaboración e aprobación da Constitución de 
1978 e as súas características esenciais.

50%

Describe como se estableceron as preautonomías de Cataluña e o 
País Vasco.

50%

B12.3. CMCCT / CAA / CSC /
CCL

Elabora un esquema coas etapas políticas desde 1979 ata a 
actualidade, segundo o partido no poder, e sinala os principais 
acontecementos de cada unha delas.

50%

Comenta os feitos máis salientables do proceso de integración en 
Europa e as consecuencias para España desta integración.

50%

Analiza a evolución económica e social de España desde a segunda 
crise do petróleo en 1979 ata o comezo da crise financeira mundial
de 2008.

50%

Analiza o impacto da ameaza terrorista sobre a normalización 
democrática de España, describe a xénese e evolución das 
organizacións terroristas que actuaron desde a transición 
democrática ata os nosos días (ETA, GRAPO, etc.) e reflexiona 
sobre outros temas relacionados: a cidadanía ameazada, os 
movementos asociativos de vítimas, a mediación en conflitos, etc.

50%

Representa unha liña do tempo desde 1975 ata os nosos días e 
sitúa nela os principias acontecementos históricos.

50%

LENDA COMPETENCIAS

CCL Comunicación lingüística.                                                                                            
CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
CD Competencia dixital.
CAA Competencia aprender a aprender.
CSC Competencias sociais e cívicas.
CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.
CCEC Conciencia e expresións culturais.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
• Cumprimentar formularios sobre feitos concretos dos temas 

indicados.
• Realización de composicións de documentos propostos polo 

profesor.

Instrumentos:
• Traballo individual nos procedementos anteriores.
• A participación oral a través da videoconferencia.

Cualificación
final

Para a cualificación final, se empregarán parte dos criterios xa 
establecidos aínda que, loxicamente, estarán adaptados á situación 
actual. Por iso, establécense os seguintes.

• O primeiro criterio será a nota media das dúas primeiras 
avaliacións.

• O segundo será, que se terá en conta o traballo 
desenvolvido na terceira até un 15%. É dicir, poderase 
engadir unha prima máxima de 1’5 puntos por ese traballo.

• Finalmente, levarase a cabo un redondeo nas mesmas 
condicións que se indicaban nos criterios da Programación.

Proba
extraordinaria
de setembro

A proba extraordinaria de setembro, terá un formato semellante ao da
proba desta materia na ABAU, coas mesmas características e 
puntuación.
En caso de que no mes de setembro, non se poida realizar de xeito 
presencial, axeitarase ás posibilidades telemáticas do momento, 
podendo ser modificada a estrutura de ser necesario.

Alumnado de
materia

pendente
(NON HAI

ALUMNADO
QUE TEÑA ESTA

MATERIA
PENDENTE)

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades 

• Realización de prácticas de composicións de documentos
• Cumprimentación de formularios para traballar o 

vocabulario e algúns dos feitos que aparecen non temas.
• Resolución de dúbidas por videoconferencia.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Co alumnado con conectividade:
• Uso da videoconferencia para comentar aspectos diversos 

dos temas, mediante programas como PowerPoint, ou 
coleccións documentais etc.

Co alumnado sen conectividade:
• Dependemos da información e/ou posibilidades que nos 

ofreza a Consellaría a través da dirección, dado que xa 
están informados concretamente no alumnado que non 
ten acceso á conectividade. De ser posible o retorno ás 
clases físicas, se contactará con eles e se organizará o 
traballo. Porén, neste momento, descoñécese se iso será 
posíbel.

Materiais e recursos
• Uso da Aula Virtual e da rede informática.
• Programas informáticos do paquete Office ou LibreOffice.
• Diferentes servizos como Google Forms ou semellantes.
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1. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Comunicar a través da Aula Virtual e o seu servizo de mensaxería que
está conectado aos correos electrónicos dos alumnos e alumnas.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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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

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Elementos da lingua-
xe cinematográfica

Coñecer os diferentes elemen-
tos da linguaxe cinematográfica

Distingue  os elementos da linguaxe 
cinematográfica

CCL,CCEC,CSC,CD

Vocabulario da lin-
guaxe cinematográfi-
ca

Empregar con corrección os 
conceptos cinematográficos 

Emprega correctamente os concep-
tos cinematográficos

CCL, CCEC, CSC, CD

As orixes do cine
Coñecer as bases do cinema-
tógrafo

Valora a achega que supón o cine e a
relación coa ciencia

CCL, CCEC, CSC, CD

O cine mudo
Identificar autores e temas nos 
comezos do cine

Coñece os actores e as característi-
cas do seu cine

CCL, CCEC, CSC, CD

A introduciön do son
Valorar os cambios provocados 
polo son

Distingue a aportación do son ao 
cine 

CCL, CCEC, CSC, CD

Os primeiros pasos: 
EE.UU

Comprender os temas e auto-
res dos alicerces do cine esta-
dounidense

Entende os temas e coñece os auto-
res do cine estadounidense

CCL, CCEC, CSC, CD

O cine nos totalitaris-
mos: Alemaña

Identificar os valores promocio-
nados polo cine da Alemaña 
nazi

Valora o papel de Leni Riefenstal na 
creación do ideal nazi

CCL, CCEC, CSC, CD

O cine en Francia
Coñecer os cambios no cine 
francés

Distingue os valores existenciais e 
autores do cine francés

CCL, CCEC, CSC, CD

Hacia o concepto do 
cine moderno (Renoir,
Welles, Hitchcock)

Comprender os cambios do 
cine para se converter nunha 
industria

Coñece a nova idea de cine CCL, CCEC, CSC, CD

O cine na posguerra: 
o neorrealismo italia-
no

Identificar a influencia da gue-
rra nos cambios relacionados 
co cine

Relaciona os temas do cine cos te-
mas sociais da postguerra

CCL, CCEC, CSC, CD

O cine na Guerra Fría

Atender aos cambios políticos e
sociais da época e o seu efecto 
no cine: uso da propaganda e 
da ideoloxía

Comprende os valores sociais duran-
te a Guerra Fría

CCL, CCEC, CSC, CD

O cine, espectáculo 
de masas

Valorar o novo concepto de 
cine e apreciar os principais 
exemplos

Coñece os cambios na industria do 
cine e a relación coa nova sociedade 
de masas e a aparición da publicida-
de.

CCL, CCEC, CSC, CD

O uso político do cine Investigar diferentes usos do 
cine: como propaganda políti-
ca, como denuncia etc.

Identificar a prograganda política no 
cine, e valorar o seu uso como me-
dio de denuncia social.

CCL, CCEC, CSC, CD

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 7



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

A relación coa histo-
ria: cine histórico

Valorar o cine como medio de 
representación histórica

Valora o coñecemento de épocas 
históricas a través das imaxes fílmi-
cas

CCL, CCEC, CSC, CD

A relación coa arte
Identificar as principais autores 
e obras artísticas e a súa pre-
senza no cine

Coñece autores e obras artísticas 
presentes nas películas específicas.

CCL, CCEC, CSC, CD
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Terase en conta o interese e participación na clase e os 
resultados obtidos a través de cuestionarios e traballos

Instrumentos: participación oral, cuestionarios e pequenos traballos de 
análise da linguaxe cinematográfica

Cualificación final

A nota final será o resultado da media aritmética das dúas primeiras 
avaliacións. Esta pode verse incrementada ata 1’5 durante a terceira 
avaliación se entregan as actividades propostas e demostran calidade.

Proba
extraordinaria de

setembro

Non será necesaria, pois no momento da suspensión das clases non había 
ningún caso que suspendera as dúas primeiras avaliacións 

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:

Non se dá o caso de ter a materia pendente

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades Realización dun traballo sobre o cine sonoro

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Todo o alumnado recibiu un cuestionario para indagar sobre o cine sonoro

Materiais e recursos Presentacións sobre os temas propostos nun blog 
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Todo o alumnado recibe instrucións e material a través do correo 
electrónico

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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