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Base normativa: 

- Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de 

actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la 

situación de crisis ocasionada por el COVID-19.  

Ministerio de Educación y F.P. (BOE 114 de 24 de abril de 20202) 

 

- 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.  

Consellería de Educación, U. e F.P. 
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.1.Coñecer o Sistema Solar e establecer as relacións 
entre os movementos da terra e a existencia das 
estacións e do día e da noite, e comprender a súa 
importancia na distribución dos climas e da Biota. 

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

B1.4. Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa 
ou imaxe de satélite, utilizando datos de coordenadas 
xeográficas. 

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

B1.6. Ter unha visión global do medio físico europeo e 
mundial, e 
das súas características xerais. 

XHB1.6.1. Localiza nun mapa físico mundial os elementos 
e as referencias físicas principais: mares e océanos, 
continentes, illas e arquipélagos máis importantes, ríos e 
cadeas montañosas principais. 

B1.9. Coñecer, comparar e describir os grandes 
conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo 
xeográfico europeo. 

XHB1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas 
bioclimáticas do noso continente. 

B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción do ser 
humano sobre o ambiente e as súas consecuencias. 

XHB1.11.1. Realiza procuras en medios impresos e 
dixitais referidas a problemas ambientais actuais, e 
localiza páxinas e recursos da web directamente 
relacionados con eles. 

B3.1. Recoñecer que o pasado non está "morto e 
enterrado", senón que determina o presente e os 
posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 

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

B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e 
explicar diferenzas entre interpretacións de fontes 
diversas. 

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

B3.3. 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. 

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

B3.4. Entender que os acontecementos 
e os procesos ocorren ao longo do tempo e á vez no 
tempo (diacronía e sincronía). 

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

B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con 
precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 

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

 

Avaliación 

Procedementos: 

Lista de control - ficha de observación (rúbrica). 

Mapas conceptuais/Control das tarefas online/Caderno virtual alumno. 

Exames tipo test – Traballos individuais. 

Preguntas abertas – Investigación. 

Instrumentos: 

Análise das producións do alumnado. 

Observación planificada e directa da orde, precisión, destreza e eficacia. 

Composición de textos (preguntas guiadas) /Eixes cronolóxicos 

Elaboración de mapas/ Elaboración de climogramas 

Probas específicas para verificar contidos. 

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 

Alumnos coas dúas avaliacións superadas: nota da 2ª avaliación, máis 1 punto aos 
alumnos que fagan >70% das tarefas de seguimento e ampliación, cunha valoración 
da orde, precisión, destreza e eficacia >= 50% do total. Ou máis 0,5 puntos >50% das 
tarefas de seguimento e ampliación cunha valoración da orde, precisión, destreza e 
eficacia >= 50% do total. 

Alumnos cunha avaliación non superada poderán obter até tres puntos sobre a nota 
da 2ª avaliación se demostran o seguimento e a realización das actividades de 
reforzo, cunha valoración da orde, precisión, destreza e eficacia, segundo a seguinte 
táboa : 

Seguimento actividades Nota media / actividades Suma 

>= 70 % >= 5 3 puntos 

>= 60 % >= 5 2 puntos 

>= 50 %  >= 5 1 punto 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

O alumnado terá dereito a unha avaliación extraordinaria de carácter escrito sobre 
os contidos da 1ª e 2ª avaliación, constará de 20 preguntas cun valor de 0,5 cada 
unha. No caso de que as circunstancias impidan a realización do exame presencial 
será substituída por unha proba telemática baseada nuns boletíns de tarefas 
entregados a final de curso. 

Alumnado de 
materia pendente 

 

Criterios de avaliación: 

B1.1.Coñecer o Sistema Solar e establecer as relacións entre os movementos da terra 
e a existencia das estacións e do día e da noite, e comprender a súa importancia na 
distribución dos climas e da Biota. 

B1.4. Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou imaxe de satélite, 
utilizando datos de coordenadas xeográficas. 

B1.6. Ter unha visión global do medio físico europeo e mundial, e das súas 
características xerais. 

B1.9. Coñecer, comparar e describir os grandes conxuntos bioclimáticos que 
conforman o espazo xeográfico europeo. 

B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente e as 
súas consecuencias. 

B3.1. Recoñecer que o pasado non está "morto e enterrado", senón que determina o 
presente e os posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 

B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 
interpretacións de fontes diversas. 

B3.3. 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. 
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B3.4. Entender que os acontecementos 

e os procesos ocorren ao longo do tempo e á vez no tempo (diacronía e sincronía). 

B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto 
adecuado. 

Criterios de cualificación: 

30% proba telemática. 

70 % observación seguimento das actividades 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Proba telemática. 

Traballos individuais. 

Ficha de procedementos e instrumentos. 

 

 

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

ACTIVIDADES  

INDAGACIÓN E INVESTIGACIÓN SOBRE DOCUMENTOS, TEXTOS, PRENSA. 
ANÁLISE DE DOCUMENTOS, GRÁFICOS, MAPAS E TÁBOAS DE DATOS. 
COMENTARIOS DE TEXTOS, GRÁFICOS, MAPAS, PELÍCULAS;  
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

METODOLOXÍA 
(ALUMNADO CON 

CONECTIVIDADE E SEN 
CONECTIVIDADE) 

TRABALLOSALUMNADO CON CONECTIVIDADE. 

  FICHAS DE AVALIACIÓNALUMNADO SEN CONECTIVIDADE. 

MATERIAIS E 
RECURSOS 

 T.I.C. CON MAPAS CONCEPTUAIS, RESUMOS, TEXTOS, PELÍCULAS,TEST. 

 

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

INFORMACIÓN AO 
ALUMNADO E ÁS 

FAMILIAS 

AULA VIRTUAL DO I.E.S. E CORREO ELECTRÓNICO : 
1ESO.MONELOS@GMAIL.COM 

PUBLICIDADE  PUBLICACIÓN OBRIGATORIA NA PÁXINA WEB DO CENTRO. 
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

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

Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e 
explicar diferenzas entre interpretacións de fontes 
diversas. 

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

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 

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

Entender que os acontecementos e os procesos ocorren 
ao longo do tempo e á vez no tempo (diacronía e 
sincronía). 

3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en 
diferentes enclaves xeográficos. 

Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, 
inseríndoo no contexto adecuado. 

3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico 
imprescindible para cada época. 

Comentar a información en mapas do mundo sobre a 
densidade de poboación e as migracións. 

2.1.1. Localiza no mapa mundial os continentes e as 
áreas máis densamente poboadas. 

Recoñecer as características das cidades españolas e 
galegas, e as formas de ocupación do espazo urbano. 

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

Coñecer os principais espazos naturais protexidos a nivel 
peninsular e insular. 

2.8.2. 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. 

Identificar as principais paisaxes humanizadas españolas 
e galegas, e identificalas por comunidades autónomas. 

2.9.1. Clasifica as principais paisaxes humanizadas 
españolas a través de imaxes. 

 

 

 

 

 

 

 

Curso      2º ESO  Data     
 
11 de maio de 20202 

 

Materia    Xeografía e Historia 
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Avaliación e cualificación 

 

Avaliación 

Procedementos: 

Lista de control - ficha de observación (rúbrica). 

Mapas conceptuais/Control das tarefas online/Caderno virtual alumno. 

Exames tipo test – Traballos individuais. 

Preguntas abertas – Investigación. 

Instrumentos: 

Análise das producións do alumnado. 

Observación planificada e directa da orde, precisión, destreza e eficacia. 

Composición de textos (preguntas guiadas) /Eixes cronolóxicos 

Elaboración de mapas/ Elaboración e interpretación de gráficas 

Probas específicas para verificar contidos. 

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 

Alumnos coas dúas avaliacións superadas: nota da 2ª avaliación, máis 1 punto aos 
alumnos que fagan >70% das tarefas de seguimento e ampliación, cunha valoración 
da orde, precisión, destreza e eficacia >= 50% do total. Ou máis 0,5 puntos >50% das 
tarefas de seguimento e ampliación cunha valoración da orde, precisión, destreza e 
eficacia >= 50% do total. 

Alumnos cunha avaliación non superada poderán obter até tres puntos sobre a nota 
da 2ª avaliación se demostran o seguimento e a realización das actividades de 
reforzo, cunha valoración da orde, precisión, destreza e eficacia, segundo a seguinte 
táboa : 

Seguimento actividades Nota media / actividades Suma 

>= 70 % >= 5 3 puntos 

>= 60 % >= 5 2 puntos 

>= 50 %  >= 5 1 punto 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

O alumnado terá dereito a unha avaliación extraordinaria de carácter escrito sobre 
os contidos da 1ª e 2ª avaliación, constará de 20 preguntas cun valor de 0,5 cada 
unha. No caso de que as circunstancias impidan a realización do exame presencial 
será substituída por unha proba telemática baseada nuns boletíns de tarefas 
entregados a final de curso. 

Alumnado de 
materia pendente 

 

Criterios de avaliación: 
Recoñecer que o pasado non está "morto e enterrado", senón que determina o 
presente e os posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 
Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 
interpretacións de fontes diversas. 
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 
Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo e á vez 
no tempo (diacronía e sincronía). 
Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto 
adecuado. 
Comentar a información en mapas do mundo sobre a densidade de poboación e as 
migracións. 
Recoñecer as características das cidades españolas e galegas, e as formas de 
ocupación do espazo urbano. 
Coñecer os principais espazos naturais protexidos a nivel peninsular e insular. 
Identificar as principais paisaxes humanizadas españolas e galegas, e identificalas por 
comunidades autónomas. 

Criterios de cualificación:       
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30% proba telemática. 

70 % observación do seguimento das actividades 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Proba telemática. 

Traballos individuais. 

Ficha de procedementos e instrumentos. 

 

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

ACTIVIDADES  

INDAGACIÓN E INVESTIGACIÓN SOBRE DOCUMENTOS, TEXTOS, PRENSA. 
ANÁLISE DE DOCUMENTOS, GRÁFICOS, MAPAS E TÁBOAS DE DATOS. 
COMENTARIOS DE TEXTOS, GRÁFICOS, MAPAS, PELÍCULAS;  
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

METODOLOXÍA 
(ALUMNADO CON 

CONECTIVIDADE E SEN 
CONECTIVIDADE) 

TRABALLOSALUMNADO CON CONECTIVIDADE. 

  FICHAS DE AVALIACIÓNALUMNADO SEN CONECTIVIDADE. 

  A.N.E.A.E. ADAPTACIÓN DE FICHAS E TRABALLOS INDIVIDUAIS. 

MATERIAIS E 
RECURSOS 

 T.I.C. CON MAPAS CONCEPTUAIS, RESUMOS, TEXTOS, PELÍCULAS, 
VIDEOS, TEST. 

 LIBRO DE TEXTO (ONLINE: APOYO.VICENSVIVES.COM ). 

 

 

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

INFORMACIÓN AO 
ALUMNADO E ÁS 

FAMILIAS 

AULA VIRTUAL DO I.E.S. E CORREO ELECTRÓNICO : 
2ESO.MONELOS@GMAIL.COM 

PUBLICIDADE  PUBLICACIÓN OBRIGATORIA NA PÁXINA WEB DO CENTRO. 
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Localizar e interpretar espazos xeográficos e lugares nun 
mapa ou imaxe satélite 

1.1.3. Coñece e interpreta os tipos mapas temáticos 

Coñecer a organización administrativa e territorial de 
España. 

2.1.1. Distingue nun mapa político a distribución 
territorial de España: comunidades autónomas, capitais, 
provincias e illas. 

Recoñecer as actividades económicas que se realizan en 
Europa nos tres sectores, identificando distintas políticas 
económicas. 

2.3.1. Diferenza os sectores económicos europeos. 

Entender a idea de desenvolvemento sustentable e as 
súas implicacións. 

2.5.1. Define o desenvolvemento sustentable e describe 
conceptos clave relacionados con el. 

Analizar gráficos de barras por países e textos onde se 
reflictan os niveis de consumo, o comercio desigual e a 
débeda externa entre países en desenvolvemento e os 
desenvolvidos. 

2.12.3. Describe o funcionamento dos intercambios a 
nivel internacional, utilizando mapas temáticos e gráficos 
nos que se reflictan as liñas de intercambio. 

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

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

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. 

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

Entender que os acontecementos e os procesos ocorren 
ao longo do tempo e á vez no tempo (diacronía e 
sincronía) 

3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en 
diferentes enclaves xeográficos. 

Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, 
inseríndoo no contexto adecuado. 

3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico 
imprescindible para cada época. 

 

 

 

 

 

 

Curso      3º ESO  Data     
 
11 de maio de 20202 

 

Materia    Xeografía e Historia 
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Avaliación e cualificación 

 

Avaliación 

Procedementos: 

Lista de control - ficha de observación (rúbrica). 

Mapas conceptuais/Control das tarefas online/Caderno virtual alumno. 

Exames tipo test – Traballos individuais. 

Preguntas abertas – Investigación. 

Instrumentos: 

Análise das producións do alumnado. 

Observación planificada e directa da orde, precisión, destreza e eficacia. 

Composición de textos (preguntas guiadas) /Eixes cronolóxicos 

Elaboración de mapas/ Elaboración e interpretación de gráficas 

Probas específicas para verificar contidos. 

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 

Alumnos coas dúas avaliacións superadas: nota da 2ª avaliación, máis 1 punto aos 
alumnos que fagan >70% das tarefas de seguimento e ampliación, cunha valoración 
da orde, precisión, destreza e eficacia >= 50% do total. Ou máis 0,5 puntos >50% das 
tarefas de seguimento e ampliación cunha valoración da orde, precisión, destreza e 
eficacia >= 50% do total. 

Alumnos cunha avaliación non superada poderán obter até tres puntos sobre a nota 
da 2ª avaliación se demostran o seguimento e a realización das actividades de 
reforzo, cunha valoración da orde, precisión, destreza e eficacia, segundo a seguinte 
táboa : 

Seguimento actividades Nota media / actividades Suma 

>= 70 % >= 5 3 puntos 

>= 60 % >= 5 2 puntos 

>= 50 %  >= 5 1 punto 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

O alumnado terá dereito a unha avaliación extraordinaria de carácter escrito sobre 
os contidos da 1ª e 2ª avaliación, constará de 20 preguntas cun valor de 0,5 cada 
unha. No caso de que as circunstancias impidan a realización do exame presencial 
será substituída por unha proba telemática baseada nuns boletíns de tarefas 
entregados a final de curso. 

Alumnado de 
materia pendente 

 

Criterios de avaliación: 
Localizar e interpretar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou imaxe satélite 
Coñecer a organización administrativa e territorial de España. 
Recoñecer as actividades económicas que se realizan en Europa nos tres sectores, 
identificando distintas políticas económicas. 
Entender a idea de desenvolvemento sustentable e as súas implicacións. 
Analizar gráficos de barras por países e textos onde se reflictan os niveis de consumo, 
o comercio desigual e a débeda externa entre países en desenvolvemento e os 
desenvolvidos. 
Recoñecer que o pasado non está "morto e enterrado", senón que determina o 
presente e os posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 
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. 
Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo e á vez 
no tempo (diacronía e sincronía). 
Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto 
adecuado. 

Criterios de cualificación:       

30% proba telemática. 
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70 % observación do seguimento das actividades 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Proba telemática. 

Traballos individuais. 

Ficha de procedementos e instrumentos. 

 

 

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

ACTIVIDADES  

INDAGACIÓN E INVESTIGACIÓN SOBRE DOCUMENTOS, TEXTOS, PRENSA. 
ANÁLISE DE DOCUMENTOS, GRÁFICOS, MAPAS E TÁBOAS DE DATOS. 
COMENTARIOS DE TEXTOS, GRÁFICOS, MAPAS, PELÍCULAS;  
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

METODOLOXÍA 
(ALUMNADO CON 

CONECTIVIDADE E SEN 
CONECTIVIDADE) 

TRABALLOSALUMNADO CON CONECTIVIDADE. 

  FICHAS DE AVALIACIÓNALUMNADO SEN CONECTIVIDADE. 

  A.N.E.A.E. ADAPTACIÓN DE FICHAS E TRABALLOS INDIVIDUAIS. 

MATERIAIS E 
RECURSOS 

T.I.C. CON MAPAS CONCEPTUAIS, RESUMOS, TEXTOS, PELÍCULAS, 
VIDEOS, TEST. 

 LIBRO DE TEXTO (ONLINE: APOYO.VICENSVIVES.COM ). 

 

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

INFORMACIÓN AO 
ALUMNADO E ÁS 

FAMILIAS 

AULA VIRTUAL DO I.E.S. E CORREO ELECTRÓNICO : 
3ESO.MONELOS@GMAIL.COM 

PUBLICIDADE  PUBLICACIÓN OBRIGATORIA NA PÁXINA WEB DO CENTRO. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.  

a) Competencias imprescindibles: 

 

 

 

 

b) Estándares de aprendizaxe.  

Lengua Castellana 

Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 

 B2.2. Ler, comprender, interpretar 
e valorar textos en diferentes 
formatos e soportes.

 LCLB2.2.1. Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativa de 
textos escritos propios do ámbito persoal e familiar, educativo ou 
escolar, e social (medios de comunicación), identificando a tipoloxía 
textual seleccionada, a organización do contido, as marcas lingüísticas 
e o formato utilizado.

 LCLB2.2.2. Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativa de 
textos narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos, argumentativos e 
dialogados identificando a tipoloxía textual seleccionada, as marcas 
lingüísticas e a organización do contido.

 B2.5. Aplicar progresivamente as 
estratexias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes e cohesionados.

 LCLB2.5.1. Revisa o texto en varias fases para aclarar problemas co 
contido (ideas e estrutura) ou a forma (puntuación, ortografía, gramática 
e presentación), e avalía a súa propia produción escrita ou a dos seus 
compañeiros e das súas compañeiras.

 LCLB2.5.2. Reescribe textos propios e alleos aplicando as propostas 
de mellora que se deducen da avaliación da produción escrita e 
axustándose ás normas ortográficas e gramaticais que permiten unha 
comunicación fluída.

 B2.6. Escribir textos en diferentes 
soportes e formatos, en relación co 
ámbito de uso. 

 LCLB2.6.1. Escribe textos argumentativos con diferente organización 
secuencial, incorporando diversos tipos de argumento, imitando textos 
modelo.

 LCLB2.6.3. Resume textos xeneralizando termos que teñen trazos en 
común, globalizando a información e integrándoa en oracións que se 

Curso      3º ESO Pmar 
Data     
 
11 de maio de 20202 

 

Materia    Ámbito sociolingüístico 
 

CCL Comunicación lingüística  

CAA Aprender a aprender  

CSC Competencias sociais e cívicas  

  

Interpretación dos estándares 

Negriña: repaso, recuperación e/ou reforzo 

Cursiva: ampliación 
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relacionen loxicamente e semanticamente, evitando parafrasear o texto 
resumido.

 B2.7. Valorar a importancia da 
escritura como ferramenta de 
adquisición das aprendizaxes e 
como estímulo do desenvolvemento 
persoal.

 LCLB2.7.1. Produce textos diversos recoñecendo na escritura o 
instrumento que é capaz de organizar o seu pensamento.

 LCLB2.7.2. Utiliza nos seus escritos palabras propias do nivel formal 
da lingua que incorpora ao seu repertorio léxico, e recoñece a 
importancia de enriquecer o seu vocabulario para expresarse oralmente 
e por escrito con exactitude e precisión.

 LCLB2.7.3. Valora e incorpora progresivamente unha actitude creativa 
ante a escritura.

 B3.1. Aplicar os coñecementos 
sobre a lingua e as súas normas de 
uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orais e 
escritos, e para a composición e a 
revisión progresivamente autónoma 
dos textos propios e alleos, 
utilizando a terminoloxía gramatical 
necesaria para a explicación dos 
usos da lingua.

 LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 
textos e utiliza este coñecemento para corrixir erros de concordancia en 
textos propios e alleos.

 LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en 
textos propios e alleos, aplicando os coñecementos adquiridos para 
mellorar a produción de textos nas súas producións orais, escritas e 
audiovisuais.

 B3.2. Recoñecer e analizar a 
estrutura das palabras pertencentes 
ás diversas categorías gramaticais, 
distinguindo as flexivas das non 
flexivas.

 LCLB3.2.1. Recoñece e explica os elementos constitutivos da palabra (raíz 
e afixos), e aplica este coñecemento á mellora da comprensión de textos 
escritos e ao enriquecemento do seu vocabulario activo.

 LCLB3.2.2. Explica os procedementos de formación de palabras, 
distinguindo as compostas, as derivadas, as siglas e os acrónimos.

 B3.3. Observar, recoñecer e 
explicar os usos dos grupos 
nominais, adxectivais, verbais, 
preposicionais e adverbiais dentro 
do marco da oración simple.

 LCLB3.3.1. Identifica os grupos de palabras en frases e textos, 
diferenciando a palabra nuclear do resto de palabras que o forman, e 
explica o seu funcionamento no marco da oración simple.

 LCLB3.3.2. Recoñece e explica nos textos o funcionamento sintáctico 
do verbo a partir do seu significado, distinguindo os grupos de palabras 
que poden funcionar como complementos verbais argumentais e 
adxuntos. 

 B3.4. Recoñecer, usar e explicar 
os elementos constitutivos da 
oración simple. 

 LCLB3.4.1. Recoñece e explica nos textos os elementos constitutivos 
da oración simple, diferenciando suxeito e predicado e interpretando a 
presenza ou a ausencia do suxeito como unha marca da actitude, 
obxectiva ou subxectiva, do emisor.

 LCLB3.4.2. Transforma oracións activas en pasivas e viceversa, e 
explica os papeis semánticos do suxeito (axente, paciente e causa).

 LCLB3.4.3. Amplía oracións nun texto usando diferentes grupos de 
palabras, utilizando os nexos adecuados e creando oracións novas con 
sentido completo.

 B3.5. Identificar os conectores 
textuais e os principais mecanismos 
de referencia interna presentes nos 
textos, recoñecendo a súa función 
na organización do contido do 
discurso.

 LCLB3.5.1. Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de adición, 
contraste e explicación) e os principais mecanismos de referencia interna, 
gramaticais (substitucións pronominais) e léxicos (elipse e substitucións 
mediante sinónimos e hiperónimos), valorando a súa función na organización 
do contido do texto.

 B3.6. Identificar a intención 
comunicativa da persoa que fala ou 
escribe. 

 LCLB3.6.1. Identifica e usa en textos orais ou escritos as formas 
lingüísticas que fan referencia ao emisor e ao receptor ou á audiencia 
(persoa gramatical, uso de pronomes, suxeito axente ou paciente, 
oracións impersoais, etc.).

 B3.7. Interpretar adecuadamente 
os discursos orais e escritos tendo 
en conta os elementos lingüísticos, 

 LCLB3.7.1. Recoñece a coherencia dun discurso atendendo á 
intención comunicativa do emisor, identificando a estrutura e a 
disposición de contidos.
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as relacións gramaticais e léxicas, a 
estrutura e a disposición dos 
contidos en función da intención 
comunicativa.

 LCLB3.7.2. Identifica estruturas textuais (narración, descrición, 
explicación e diálogo), explica os mecanismos lingüísticos que as 
diferencian e aplica os coñecementos adquiridos na produción e na 
mellora de textos propios e alleos.

 B4.1. Ler fragmentos ou obras da 
literatura española e universal de 
todos os tempos e da literatura 
xuvenil, próximas aos propios 
gustos e ás súas afeccións, 
amosando interese pola lectura.

 LCLB4.1.1. Valora algunha das obras de lectura libre, resumindo o 
contido, explicando os aspectos que máis chamaron a súa atención e o 
que a lectura lle achegou como experiencia persoal. 

 B4.2. Favorecer a lectura e 
comprensión de obras literarias da 
literatura española e universal de 
todos os tempos e da literatura 
xuvenil, próximas aos propios 
gustos e ás propias afeccións, 
contribuíndo á formación da 
personalidade literaria.

 LCLB4.2.1. Desenvolve progresivamente o seu propio criterio estético 
perseguindo como única finalidade o pracer pola lectura.

 B4.5. Comprender textos literarios 
representativos da literatura da 
Idade Media ao Século de Ouro 
recoñecendo a intención do/da 
autor/a, relacionando o seu contido 
e a súa forma cos contextos 
socioculturais e literarios da época, 
identificando o tema, recoñecendo 
a evolución dalgúns tópicos e 
formas literarias, e expresando esa 
relación con xuízos persoais 
razoados.

 LCLB4.5.1. Le e comprende unha selección de textos literarios, en versión 
orixinal ou adaptados, e representativos da literatura da Idade Media ao 
Século de Ouro, identificando o tema, resumindo o seu contido e 
interpretando a linguaxe literaria.

 LCLB4.5.2. Expresa a relación entre o contido da obra, a intención do/da 
autor/a e o contexto, e o mantemento de temas e formas, emitindo xuízos 
persoais razoados.

 

Lingua Galega 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

      B2.1. Aplicar técnicas e estratexias 
que facilitan a lectura comprensiva e 
crítica de textos. 

      LGB2.1.1. Usa técnicas de síntese do contido dos textos: 
subliñados, esquemas e resumos. 

      LGB2.1.2. Usa técnicas de ampliación e organización da 
información: táboas, cadros, gráficos e mapas conceptuais. 

      LGB2.1.3. Busca e asimila o significado de palabras do rexistro 
formal e incorpóraas progresivamente ao seu vocabulario. 

      LGB2.1.4. Relaciona a información explícita e implícita dun 
escrito en función do contexto. 

      B2.4. Comprender e interpretar 
textos de carácter educativo, 
especialmente os expositivos e 
explicativos: enciclopedias, webs 
educativas e outros materiais de 
consulta. 

      LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos propios do ámbito 
educativo, especialmente os expositivos e explicativos elaborados 
a partir da información obtida nas bibliotecas. 

      LGB2.4.2. Consulta fontes xerais (enciclopedias) e 
especializadas (monográficos e webs temáticas) para ampliar a 
información e mellorar o coñecemento da mensaxe. 

      LGB2.4.3. Interpreta, deduce e explica a información que aparece en 
diagramas, gráficas e mapas conceptuais. 
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      B2.5. Identificar o tema, os 
subtemas e a estrutura comunicativa 
dos textos expositivos e explicativos. 

      LGB2.5.1. Interpreta o sentido global e compón o esquema 
xerarquizado das ideas de textos expositivos e explicativos. 

      LGB2.5.2. Identifica a estrutura comunicativa das mensaxes escritas 
e a intención do emisor. 

      B2.7. Manifestar unha actitude 
reflexiva e crítica ante a lectura de 
calquera tipo de texto, para detectar 
prexuízos e discriminacións. 

      LGB2.7.1. Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo 
sobre aspectos parciais ou globais dun texto. 

      B2.12. Planificar producir e revisar 
textos con adecuación, coherencia, 
cohesión e con respecto polas normas 
morfolóxicas, ortográficas e tipográficas. 

      LGB2.12.1. Planifica a composición dos escritos en función do 
tipo de texto e da situación comunicativa para redactar textos 
adecuados, coherentes e ben cohesionados. 

      LGB2.12.2. Redacta borradores, utiliza esquemas, árbores ou 
mapas conceptuais para planificar e organizar os seu escritos. 

      LGB2.12.3. Consulta fontes de información en distintos soportes 
para seleccionar contidos relevantes que posteriormente reelaborará e 
incorporará ao seu escrito. 

      LGB2.12.4. Utiliza o rexistro lingüístico adecuado en función da 
situación comunicativa e do ámbito de uso. 

      LGB2.12.5. Usa elementos lingüísticos e discursivos para 
alcanzar a coherencia e cohesión interna (conectores e tratamento 
de formas verbais). 

      LGB2.12.6. Revisa os textos de xeito gradual para resolver 
dificultades de contido (temática e estrutura) e de forma (cuestións 
tipográficas, ortográficas e gramaticais). 

      B3.2. Aplicar os coñecementos 
sobre as distintas categorías 
gramaticais na elaboración de textos 
escritos e orais. 

      LGB3.2.1. Produce textos orais e escritos de diferentes xéneros cun 
correcto uso das distintas categorías gramaticais. 

      LGB3.2.2. Identifica e explica os usos e valores das categorías 
gramaticais relacionándoas coa intención comunicativa e a tipoloxía 
textual. 

      B3.3. Recoñecer e explicar os 
procedementos de creación de palabras 
e as posibilidades de combinación para 
crear novas palabras para crear novos 
elementos léxicos. 

      LGB3.3.1. Recoñece e explica os procedementos de creación de 
palabras. 

      LGB3.3.2. Crea palabras novas utilizando os procedementos de 
creación. 

      B3.5. Usar progresiva, autónoma e 
eficazmente os dicionarios, as 
bibliotecas e outras fontes de consulta 
para resolver dúbidas e progresar na 
aprendizaxe. 

      LGB3.5.1. Utiliza os dicionarios e outras fontes de consulta en 
diferentes soportes, resolven as súas dúbidas sobre o uso correcto 
da lingua e progresa na aprendizaxe. 

      B3.6. Aplicar as normas ortográficas 
e morfolóxicas da lingua galega. 

      LGB3.6.1. Emprega textos orais e escritos e respecta as normas 
gramaticais.  

      B3.7. Analizar e usar correctamente 
a puntuación. 

      LGB3.7.1. Revisa os textos para puntuar correctamente.  

      B3.9. Recoñecer en textos de 
diversa natureza e usar nas producións 
propias os diferentes conectores 
textuais e os principais mecanismos de 
cohesión. 

      LGB3.9.1. Identifica, explica e usa distintos conectores, así 
como outros mecanismos que lle achegan cohesión a un texto. 

      B3.10. Sintetizar o contido e 
identificar a estrutura de textos. Elaborar 
producións propias segundo estes 
parámetros.  

      LGB3.10.1. Determina o tema, delimita a estrutura e identifica a 
progresión temática en producións propias e alleas. Elabora textos 
nos que ten en conta os parámetros anteriores. 
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      B4.4. Recoñecer os principias 
elementos na orixe e formación da 
lingua galega, así como identificar as 
causas e consecuencias dos feitos máis 
relevantes da historia social da lingua 
desde os seus inicios ata 1916. 

      LGB4.4.1. Recoñece os principias elementos na orixe e formación 
da lingua galega desde os seus inicios ata 1916. 

      LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos relevantes da historia 
social da lingua galega desde os seus inicios ata 1916. 

      LGB4.4.3. Identifica as causas dos feitos máis relevantes da historia 
social da lingua galega desde os seus inicios ata 1916. 

      LGB4.4.4. Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes da 
historia social da lingua galega desde os seus inicios ata 1916. 

      LGB4.4.5. Interpreta gráficos, táboas, textos e información dos 
medios e das TIC, relacionados coa historia social da lingua galega 
desde os seus inicios ata 1916. 

      B5.2. Seleccionar, ler 
autonomamente e comentar textos 
representativos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916 e 
relacionar o seu contido co contexto 
histórico, cultural e sociolingüístico de 
cada período. 

      LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios razoados, textos 
representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916 para 
a súa lectura. 

      LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativos da 
literatura galega desde a Idade Media ata 1916, resume o seu contido, 
sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co 
contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura 
galega correspondente. 

      LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada, textos de obras da Literatura 
galega desde a Idade Media ata 1916, sinala os seus trazos 
característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico do período da literatura galega correspondente. 

      LGLB5.2.4. Compara textos literarios dunha mesma época ou 
período ou de diferentes épocas e períodos atendendo aos seus 
principais contidos, sinala os seus trazos característicos definitorios e 
pon todo en relación co contexto histórico, cultural e sociolingüístico 
da(s) época(s) ou do(s) período(s). 

 

Historia 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

 B2.1. Coñecer a organización administrativa e 
territorial de España.

 XHB2.1.1. Distingue nun mapa político a distribución territorial de 
España: comunidades autónomas, capitais, provincias e illas.

 B2.2. Analizar os datos do peso do sector terciario 
dun país fronte aos do sector primario e secundario, 
e extraer conclusións.

 XHB2.2.1. Compara a poboación activa de cada sector en diversos 
países e analiza o grao de desenvolvemento que amosan estes datos.

 B2.4. Coñecer as características de diversos tipos 
de sistemas económicos

 XHB2.4.1. Diferencia aspectos concretos e a súa interrelación dentro 
dun sistema económico.

 B3.3. 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.

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

 XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas 
históricos.

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

 XHB3.6.1. Distingue modos de periodización histórica (Idade Moderna, 
Renacemento, Barroco, Absolutismo, etc.).

 B3.7. Relacionar o alcance da nova ollada dos  XHB3.7.1. Identifica trazos do Renacemento e do Humanismo na 
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humanistas, artistas e científicos do Renacemento 
con etapas anteriores e posteriores.

historia europea, a partir de fontes históricas de diversos tipos.

 B3.8. Coñecer a importancia da arte renacentista 
e barroca en Europa e en América.

 XHB3.8.1. Coñece obras e legado de artistas, humanistas e 
científicos da época.

 B3.10. Comprender a diferenza entre os reinos 
medievais e as monarquías modernas.

 XHB3.10.1. Distingue as características de réximes monárquicos 
autoritarios, parlamentarios e absolutos.

 B3.12. Entender os procesos de conquista e 
colonización, e as súas consecuencias.

 XHB3.12.1. Explica as causas que conduciron á descuberta de América 
para Europa, a súa conquista e a súa colonización.

 XHB3.12.2. Coñece os principais feitos da expansión de Aragón e de 
Castela polo mundo.

 XHB3.12.3. Sopesa interpretacións conflitivas sobre a conquista e a 
colonización de América.

 B3.13. Coñecer trazos das políticas internas e as 
relacións exteriores dos séculos XVI e XVII en 
Europa.

 XHB3.13.1. Analiza as relacións entre os reinos europeos que conducen 
a guerras como a dos "Trinta Anos".

 

2. Avaliación e cualificación. 

a) Avaliación: Nota de partida, Procedementos e Instrumentos 

 

Nota de partida 
 
A nota de partida vén dada polo parte enteira do número resultante da media aritmética da suma da 1ª e 2ª 
avaliacións que denominamos n: 
 

Nota 1ª avaliación + Nota 2ª avaliación = n 

                                 2 
 

A nota de avaliación final ordinaria do/da alumno/a non poderá baixar desa cualificación. 
 
Poderá incrementar esa cualificación de partida (n) ata en 1 punto coa realización dos traballos periódicos e de 

distinta entidade (ao que denominaremos a) que se proporán ao longo deste trimestre: neles valorarase a 

calidade/corrección dos mesmos, a cantidade realizada  e o cumprimento de prazos, especificando os casos no 
apartado Procedementos onde diferenciamos alumnos/as con n≥5 e alumnas/os con  n<5. 
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Procedementos 
 
Realización de tarefas e actividades diversas (esquemas, resumos, comentarios, exercicios, presentacións,  etc.) 
sobre material documental do que disporá todo o alumnado ou ao que ten acceso (Internet) que se remitirán ben 
en documentos – ficha ben nas anotacións de tarefas de Google Classroom á que está incorporado todo o 
alumnado do grupo (todos/as están dados/as de alta). A continuación: diferenciamos tarefas de recuperación de 
tarefas de ampliación, as características básicas que deben reunir e a táboa de valoración. 
 
Diferenciamos: 
 

Actividades ou tarefas de repaso, reforzo e recuperación: para o alumnado con n < 5. O feito de realizar 
sistematicamente estas tarefas pode significar un incremento de ata 1 punto nesa media (e conseguir a 
cualificación de Suficiente – 5 – na avaliación final ordinaria). Deberá terse entregado, cando menos, o 
80% das tarefas propostas que deben ser realizadas con corrección. Consistirán en tarefas de repaso de 
estándares vistos con antelación á suspensión da actividade lectiva (sinalados en negriña). 
 
Con isto, o/a alumno/a poderá acadar  5 (Suficiente) na avaliación ordinaria de xuño.   
 
Actividades ou tarefas de ampliación: SÓ para o alumnado que ten unha nota media n≥ 5. Para subir 
nota. 
Consistirá en tarefas de contidos novos, sinxelas, “que requiran a mínima intervención docente para a 
súa asimilación”. Poderán significar un incremento da nota de ata 1 punto na cualificación final (que se 
suma á nota media n). Versarán, fundamentalmente, sobre estándares non vistos antes da suspensión 
(sinalados en cursiva). 
 
Valoraranse a partir da presentación do  80% das tarefas propostas, as cales deberán estar realizadas con 
corrección. 

 
Estas actividades ou tarefas permiten obter a  “puntuación acumulada por tarefas”  que  designaremos coa letra 

a (“puntuación acumulada por tarefas”  =  a) 

 
Os traballos das tarefas (tanto de repaso como de ampliación) deben reunir a debida calidade da etapa e curso, 
rigorosidade na exposición e razoamento, as debidas propiedades textuais (adecuación, coherencia e cohesión) e 
o emprego do vocabulario axeitado e específico da materia de xeito correcto, demostrando a adquisición das 
competencia CAA e CCL no grao adecuado ao curso e etapa (entra na valoración de cualificación de traballos: 0,5 
puntos) 

 
Deberán entregarse en prazo (a entrega fóra de 
prazo poderase equiparar a tarefa non entregada).  
 
A valoración dos mesmos rexerase pola Táboa 1: 
 
 
 
 
 
 
Dadas as características do grupo, priorizarase o traballo con actividades de recuperación, repaso e reforzo que 
serán comúns para todos os membros do grupo. En caso de propor actividades de ampliación, estas irán dirixidas 
só a aqueles/as alumnos/as que xa teñan aprobado e, nese caso, estas tarefas excluirán a realización das de 
recuperación e repaso que, sincronicamente, terán os/as alumnos/as co Ámbito suspenso. 

Táboa 1 de valoración de tarefas 

Porcentaxe de traballos 
realizado correctamente 

Puntuación acumulativa 
por tarefas (a) 

80% 0 

85% 0,25 

90% 0,5 

95% 0,75 

100% 1 
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Instrumentos 
 
Os documentos e tarefas  serán enviados polo profesor e , logo, remitidos unha vez realizados polo alumnado e 
rexistrados en Google Classroom, non admitíndose o envío de tarefas valeiras ou a retirada das mesmas unha vez 
entregadas. Estes documentos servirán para cualificar o traballo do/da alumno/a, tanto en sistematicidade como 
na corrección na súa realización. 
 
Os instrumentos serán os medios polos cales o profesor avaliará o labor do alumnado no período posterior á 
suspensión da actividade lectiva e que lle permitirá obter, a través do sistema indicado en “Cualificación final”, a 
nota final de todos/as e cada un/unha dos/as alumnos/as. 
 

b) Cualificación final 

Virá dada por: 
 

- Media aritmética 1ª e 2ª avaliación = n 

(sempre se tomará como referencia a parte enteira do resultado) 
 

- Puntuación acumulada por cualificación de traballo no terceiro trimestre = a 
 

Nota final = n + a (expresada sempre pola parte natural do número, de ser unha expresión con 

decimais) 
 

c) Proba extraordinaria de setembro 

- Se é posible, realizarase unha proba escrita presencial na que entrarán todos os estándares de 
aprendizaxe do 1º e 2º trimestre do curso (sinalados en negriña en “Estándares de aprendizaxe”). 
 
Modelo: seguirá o modelo de probas que viñamos realizando ao longo dos curso. 
 

- Se non fose posible a proba presencial, cada alumno/a deberá entregar no centro e dirixida ao profesor 
de 3º ESO Pmar, perfectamente identificada e cos traballos manuscritos, unha carpeta de actividades 
resoltas que o profesor recollerá e avaliará. A relación de traballos será remitida, tras a avaliación 
ordinaria final e no prazo de tempo máis breve posible, aos/ás alumnos/as que non superen a materia 
nesta convocatoria. 
  
As datas, en ambos casos, terán que ser establecidas polo propio Centro e en función das circunstancias e 
daráselle a debida publicidade á convocatoria a través da web do mesmo. 
 
Ponderación dos traballos: 30% (máximo) sobre o número de traballos resoltos sobre o total proposto 
(proporcionalidade directa); 60% (máximo) sobre a corrección dos mesmos (establecerase sobre a media 
aritmética da suma das puntuacións acadadas por cada un dos traballos entregados); 10% (máximo) 
presentación, caligrafía correcta e  expresión. 
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d) Alumnado de materia pendente 

Non hai alumnado con materia pendente. Criterios de avaliación 

Criterios de cualificación 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

reforzo, repaso, e no seu caso ampliación) 
 

a) ACTIVIDADES 
 

Recuperación, repaso e/ou reforzo 
 
Realización de actividades e traballos de repaso e recuperación 
diversos segundo os estándares de repaso e recuperación (en 
negriña). 
 

Ampliación 
 
Realización de actividades e traballos sobre novos contidos que 
requiran “a mínima intervención docente para a súa asimilación” en 
base aos estándares de ampliación (en cursiva) 
 

b) METODOLOXÍA 

Alumnado con conectividade 
 
Traballos remitidos e recibidos a través de Google Classroom, que se 
emprega como plataforma de conexión e relación entre profesor e 
alumnado. 
 
Nestes momentos existe conexión con todos/as (dados de alta) se 
ben non todos contan con adecuados medios de acceso ás TIC 
(“brecha dixital”). 
 
Diálogo coa titora. 

 
Alumnado sen conectividade 
 
Todos/as os/as alumnos manteñen conexión a través de Google 
Classroom por medio da dirección de correo electrónico (excepto o 
caso mencionado que se resolve como se ten explicado arriba). 
 
De xurdir algún problema para recorrer a esta vía, e previa solicitude 
de parte, enviarase semanalmente a relación de tarefas fotocopiadas 
a través do propio centro (onde se depositarán: o profesor levará as 
novas tarefas; o/a alumno/a deixará as tarefas realizadas). 
 
Recurso achegado polo Centro en: 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmonelos/node/1724 

(comunicado con data 17/4/2020) ao que, ata o momento, no se 
acolleu ningún/ningunha alumno/a. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmonelos/node/1724
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MATERIAIS E RECURSOS 

- Libro de texto específico (que os/as alumnos deben ter na 
casa) 
 

- Material diverso remitido polo profesor a través de Google 
Classroom ou do propio correo (enlaces a webs ou blogs, 
películas, Presentacións, material escaneado, fichas ou 
documentos de exercicios, …)  

 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás familias 
- Aula virtual do IES Monelos 
- Correo electrónico e aula de Google 

Classroom 

Publicidade 
Publicación obrigatoria na páxina web do 
Centro 
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Competencias clave: 

 

 

 

I-. Estándares mínimos 

 

 Responder a cuestións propostas a partir de fontes históricas e historiográficas. 
 Realizar composición de texto histórico: expoñer un tema histórico a partir duns textos 

seguindo as normas básicas dunha composición histórica 
 Realiza definicións de conceptos históricos 
 Identificación da multicausalidade dos feitos históricos, distinguindo os factores de índole 

económica, política, social, ideolóxica, cultural etc.  
 Estudo dos procesos históricos a partir da análise de fontes primarias e secundarias de distinto 

tipo.  
 Localiza e selecciona información escrita e gráfica salientable utilizando fontes primarias e 

secundarias, e analiza a súa credibilidade. 
 Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e necesario. 

 

 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

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

1.1.1. Establece, a través da análise de textos, a 
diferenza entre o Absolutismo e o Parlamentarismo. 

1.1.2. Distingue conceptos históricos como Antigo 
Réxime e Ilustración. 

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

1.2.1. Describe as características da cultura da 
Ilustración e as implicacións que ten nalgunhas 
monarquías. 

Curso      4º ESO  Data     
 
11 de maio de 20202 

 

Materia    Xeografía e Historia 
 

CCL Comunicación lingüística  
 

CAA Aprender a aprender  
 

CSC Competencias sociais e cívicas  
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Coñecer os avances da Revolución Científica 
desde os séculos XVII e XVIII. 

1.3.1. Aprecia os avances científicos e a súa 
aplicación á vida diaria, e contextualiza o papel dos 
científicos na súa propia época. 

1.3.2. Comprende as implicacións do empiricismo e o 
método científico nunha variedade de áreas.  

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

2.1.1. Sopesa as razóns dos revolucionarios para 
actuar como o fixeron. 

2.1.2. Recoñece, mediante a análise de fontes de 
diversas épocas, o valor destas non só como 
información senón tamén como evidencia para os/as 
historiadores/as. 

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

2.2.1. Redacta unha narrativa sintética cos principais 
feitos dalgunha das revolucións burguesas da 
primeira metade do século XIX, acudindo a 
explicacións causais, e sinala os proles e os contras. 

2.2.2. Redacta unha narrativa sintética cos principais 
feitos dalgunha das revolucións burguesas do século 
XVIII, acudindo a explicacións causais, e indica os 
proles e os contras. 

2.2.3. Discute as implicacións da violencia 
empregando diversos tipos de fontes.  

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

3.1.1. Analiza os proles e os contras da primeira 
Revolución Industrial en Inglaterra. 

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

3.2.1. Analiza e compara a industrialización de 
diferentes países de Europa, América e Asia, nas súas 
distintas escalas temporais e xeográficas. 

3.2.1. Compara o proceso de industrialización en 
Inglaterra e nos países nórdicos. 

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

3.3.1. Explica a situación laboral feminina e infantil 
nas cidades industriais. 

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

3.4.1. Especifica algunhas repercusións políticas 
como consecuencia dos cambios económicos en 
España. 

Coñecer os principais avances científicos e 
tecnolóxicos do século XIX, e a súa relación coas 
revolucións industriais 

3.5.1. Elabora un eixe cronolóxico, diacrónico e 
sincrónico, cos principais avances científicos e 
tecnolóxicos do século XIX. 

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. 

4.1.1. Explica razoadamente que o concepto 
imperialismo reflicte unha realidade que influirá na 
xeopolítica mundial e nas relacións económicas 
transnacionais. 

4.1.2. Elabora discusións sobre eurocentrismo e a 
globalización. 

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

4.2.1. Sabe recoñecer cadeas e interconexións 
causais entre colonialismo, imperialismo e a Gran 
Guerra de 1914. 
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II-. Procedementos e instrumentos de avaliación 

 

1-. APLICADOS NAS DÚAS PRIMEIRAS AVALIACIÓNS  

 

Primeira avaliación 

Na primeira avaliación realizáronse tres exames. Os exames fixeron media sempre e cando tiñan unha 

nota igual ou superior a 3. De non ser así, e dicir, de ter un exame cunha nota inferior a 3, a avaliación 

considerarase suspensa. Para aprobar a avaliación será necesario obter unha nota igual ou superior a 5 

puntos. Fixéronse probas de recuperación dos exames cunha nota inferior a 5. 

1. Probas escritas. 10 puntos Realizáronse tres exames escritos nesta avaliación o resultado da nota 
foi a media aritmética destes tres exames. Esta nota ponderaba un 90% no conxunto da 1ª 
avaliación.  

 

Nos exames valorábase: 

 

o Valoración do cuestión teórica terase en conta ademais da corrección dos contidos, o 
grao de profundización nos mesmos, a calidade das argumentacións, a corrección na 
redacción, a adecuación, a cohesión e coherencia do texto e a utilización dun 
vocabulario axeitado 

 

o Na corrección dos conceptos valorarase e concreción, e a claridade da explicación 
dentro do marco espacial marcado de 4 ou 5 liñas para cada concepto. Un segundo 
exame será unha composición de textos con documentos (textos, mapas históricos, 
táboas, Imaxes que proporcionan información de carácter histórico e artístico 
relacionadas con aspectos tratados nas unidades) sobre os que realizar a composición. 

 

o Na corrección da análise de documentos tívose en conta as seguintes normas básicas:  
 Contexualización do tema central 
 Conclusións  
 Cita dos documentos  
 Correcta redacción   
 Exposición clara e completa e ordenada dos contidos relacionados cos 

documentos. 
 

b) Traballo: A realización das tarefas, comentarios, traballos específicos (esquemas, presentacións, 

lecturas), traballo na aula (, participación, realización das tarefas habituais, etc.).participación na aula 

poderán subir a nota ata un punto Realización das tarefas Valorarase o rigor científico emprego de 

fontes variadas de información (bibliografía impresa, medios de comunicación, tecnoloxías da 

información) e a correcta e ordenada presentación. 

Segunda avaliación 

Na segunda avaliación realizouse un exame. O segundo exame desta avaliación estaba previsto realizalo 

xusto na semana de suspensión das clases presenciais.  
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Xusto esta semana estaba previsto o control das tarefas polo tanto a valoración do desenvolvemento da 

avaliación foi parcial e incompleto en canto aos instrumentos (similares) que se tiña previsto con 

respecto á 1ª avaliación.   

2-. VALORACIÓN DO TRABALLO DESENVOLTO DENDE A SUSPENSIÓN DAS CLASE PRESENCIAIS 

 

 Establécense dúas medidas:  

 

 Unhas encamiñadas a realizar actividades de recuperación para o alumnado que ten a primeira 

ou o primeiro exame da 2ª avaliación suspenso. Para isto programáronse unha serie de 

actividades que foron entregadas por correo electrónico e que poden ser descargables na aula 

virtual de historia de 4º ESO. A valoración destas actividades pode acadar ata tres puntos que 

se sumarían a nota que o alumno tivese na primeira avaliación ou no exame da 2ª avaliación se 

é o caso.  

 

 Outras ligadas a ampliar contidos da materia que non serán avaliables aplicando os 

mecanismos previstos na programación inicial pero que poderán sumar ata un punto sobre a 

media da nota que tiña ante das suspensión das clases presenciais ordinarias. 

 

3-. CÁLCULO DA NOTA FINAL 

 

 Para aprobar o curso será necesario obter unha nota final, (sumado xa a valoración do traballo 
feito durante a etapa de suspensión de clases presenciais) igual ou superior a 5 
 

 A nota final do alumnado calculase do seguinte xeito: NOTA FINAL: (Media das notas acadadas 

antes da suspensión das clases o 12 de marzo) + (puntos acadados polo traballo feito dende a 

suspensión das clases presenciais) 

o A puntuación obtida por este traballo no que respecta as actividades de recuperación 

(ata tres puntos como máximo)  sumarase a media das notas acadadas antes da 

suspensión das clases o 12 de marzo. De xeito que ningún alumno poida “ver 

minoradas as cualificacións obtidas nas avaliacións dos trimestres anteriores. 

o A puntuación obtida polo traballo das actividades de ampliación (ata un punto como 

máximo) sumarase a media das notas que xa tiña antes do 12 do marzo. Tendo en 

conta que non se pode conceder unha nota superior a 10. 

 

 Quen non reúna estas condicións terá dereito a un exame final no mes de xuño que será 
comunicado oportunamente no centro. De non ser posible telemática; preferentemente 
mediante unha proba a través de videoconferencia coa plataforma WEBX ou similares. Neste 
caso a proba será oral e gravada. A proba consistirá nunha serie de preguntas sobre os contidos 
e estándares fundamentais sinalados neste documento. 
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4-. PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

 

 Proba escrita presencial  Segundo o modelo das probas ordinarias realizadas durante o curso. 

 Entregarase aos alumnos unha relación de tarefas para realizar, basicamente composicións de 

texto. Estas tarefas deberán ser entregadas o día da proba. 

 No caso de non poder facer unha proba presencial a avaliación realizarase tendo en conta os 

traballos e tarefas, que deberán ser remitido ao profesor polo sistema habitual (correo 

electrónico ou entrega no centro) na data sinalada polo centro para a realización das probas de 

setembro. 

 

 

5. ALUMNADO COA MATERIA DE 3º DA ESO PENDENTE 

 

As actividades de recuperación a realizar co alumnado coa materia pendente consiste segundo a 

programación no seguinte: 

 

a) Realización de tarefas entregadas durante o 1º e 2º trimestres. As tarefas do 1º trimestre están 

entregadas e avaliadas as do 2º trimestre están entregadas dende comezos de xaneiro de 2020 ao 

alumnado que ten que recuperar a materia pero non entregadas ao profesor para avaliar (o prazo 

de entrega remataba o 30 de marzo). Este prazo de entrega amplíase ata o mes de xuño (pendente 

de poñer data ata que a consellería estableza a autorización para acercarse ao centro por parte do 

alumnado). Se non fose  posible serán enviadas por calquera mecanismo telemático á dirección do 

correo electrónico do profesor responsable. A ponderación destas actividades é dun 70% sobre a 

nota final de recuperación. 

b) Proba escrita presencial  Segundo o modelo das tarefas entregadas ao longo do curso. O exame 

comunicarase co tempo preciso e realizarase no centro (pendente de poñer data ata que a 

consellería estableza a autorización e os mecanismos oportunos para realización destes). Se non é 

posible;  preferentemente mediante unha proba a través de videoconferencia coa plataforma 

WEBX ou similares. Neste caso a proba será oral e gravada. A proba consistirá nunha serie de 

preguntas sobre os contidos e estándares fundamentais sinalados nas actividades de recuperación. 

A proba presencial escrita (ou telemática) pondera un 30% sobre a nota final da recuperación da 

materia pendente e é necesario sacar un mínimo de tres puntos para poder aprobar. 

 

III. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REPASO, REFORZO, E 

NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)   

 

ACTIVIDADES 

 Cuestionarios de actividades de recuperación para o alumnado que ten suspensos os contidos 

da 1ª ou 2ª avaliación remitidos por correo electrónico ou que poden descargarse na aula 

virtual de 4º ESO do IES Monelos (para o alumnado coa materia suspensa) 
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 Cuestionarios de actividades de ampliación (para todo o alumnado)  sobre os aspectos máis 

destacados dos temas da programación para contestar co apoio do libro de texto, e 

presentacións en diapositivas e vídeos postos a disposición do alumnado. 

 Clases a través da plataforma CISCOWEBEX para explicar, aclarar e corrixir os temas traballados 

e as actividades realizadas 

METODOLOXÍA  

 Mediante a aula virtual do centro, o correo electrónico achegase ao alumno as actividades e o 

material para facelas que se detallan máis adiante. 

 O alumnado debe realizar as actividades dentro duns prazos marcados e mediante correo 

electrónico enviar as tarefas realizadas ao profesor 

 Farase unha corrección e valoración individual das actividades realizadas polos alumnos 

mediante o correo electrónico e tamén nas clases telemáticas coa plataforma CISCOWEBEX 

MATERIAIS E RECURSOS 

 Libro de texto 

 Presentacións en diapositivas dos temas 

o Aula Virtual 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmonelos/aulavirtual2/course/view.php?id=100 

 Guías de traballo: actividades con preguntas 

o Aula virtual 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmonelos/aulavirtual2/course/view.php?id=100 

 Clases telemáticas a través do Programa CiscoWebex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmonelos/aulavirtual2/course/view.php?id=100
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmonelos/aulavirtual2/course/view.php?id=100


ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
XEOGRAFÍA E HISTORIA                      IES MONELOS 

Curso     
2019 - 2020 

  
 

  Página 
28 

 
  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.  

a) Competencias imprescindibles: 

CCL Comunicación lingüística  
 

CAA Aprender a aprender  
 

CSC Competencias sociais e cívicas  
 

CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  
 

  

 

b) Estándares de aprendizaxe: 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Describir as calidades persoais e as 
destrezas asociadas á iniciativa 
emprendedora, analizando os 
requisitos de distintos postos de 
traballo e actividades empresariais. 

1.1.1. Identifica as calidades persoais, as actitudes, as 
aspiracións e a formación propias das persoas con 
iniciativa emprendedora, e describe a actividade dos/das 
empresarios/as e o seu papel na xeración de traballo e 
benestar social. 

Tomar decisións sobre o itinerario vital 
propio comprendendo as posibilidades 
de emprego, o autoemprego e a 
carreira profesional, en relación coas 
habilidades persoais e as alternativas 
de formación e aprendizaxe ao longo 
da vida. 

1.2.1. Deseña un proxecto de carreira profesional propia 
relacionando as posibilidades do ámbito coas calidades e as 
aspiracións persoais, e valorando a opción do autoemprego e a 
necesidade de formación ao longo da vida. 

Actuar como futuro/a traballador/a 
responsable coñecendo os seus 
dereitos e deberes como tal, valorando 
a acción do Estado e da Seguridade 
Social na protección da persoa 
empregada, e comprendendo a 

1.3.1. Identifica as normas e as institucións que interveñen nas 
relacións entre os/as traballadores/as e as empresas, en 
relación co funcionamento do mercado de traballo. 

1.3.2. Distingue os dereitos e as obrigas que se derivan das 
relacións laborais, e compróbaos en contratos de traballo e 
documentos de negociación colectiva. 

Curso      4º ESO 
Data     
 
11 de maio de 20202 

 

Materia    Iniciación á Actividade 
Emprendedora e Empresarial 
 

Interpretación dos estándares 

Negriña: repaso, recuperación e/ou reforzo 

Cursiva: ampliación 
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necesidade de protección dos riscos 
laborais. 

1.3.3. Describe as bases do sistema da Seguridade Social e as 
obrigas dos/das traballadores/as e dos/das empresarios/as 
dentro deste, así como as prestacións mediante procuras nas 
web institucionais, valorando a súa acción protectora ante as 
continxencias cubertas 

1.3.4. Identifica as situacións de risco laboral máis habituais 
nos sectores de actividade económica máis salientables no 
ámbito, e indica os métodos de prevención legalmente 
establecidos, así como as técnicas de primeiros auxilios 
aplicables en caso de accidente ou dano. 

Crear un proxecto de empresa na aula 
e describir as características internas e 
a súa relación co contorno, así como a 
súa función social, identificando os 
elementos que constitúen a súa rede 
loxística como provedores/as, clientela, 
sistemas de produción e 
comercialización, redes de 
almacenaxe, etc. 

2.1.1. Determina a oportunidade dun proxecto de empresa, 
identificando as características e tomando parte na 
actividade que a empresa desenvolve. 

2.1.2. Identifica as características internas e externas da 
empresa en proxecto, así como os elementos que 
constitúen o contono específico desta (mercado, 
provedores/as, clientela, sistemas de produción e/ou 
comercialización, almacenaxe, etc.). 

2.1.3. Describe a relación da empresa proxectada co seu 
sector, a súa estrutura organizativa e as funcións de cada 
departamento, e identifica os procedementos de traballo no 
desenvolvemento do proceso produtivo ou comercial 

2.1.4. Elabora documentos para a planificación das funcións da 
empresa en proxecto, tanto a longo como a curto prazo. 

Identificar e organizar a información 
das áreas da empresa en proxecto 
aplicando os métodos correspondentes 
á tramitación documental empresarial. 

2.2.1. Manexa como usuario/a de nivel básico aplicacións 
informáticas de control e seguimento de clientela, 
provedores/as e outros, aplicando as técnicas básicas de 
contabilidade, xestión financeira e comercial e administración 
de persoal, para a organización da información da empresa 
proxectada. 

2.2.2. Transmite información entre as áreas e a clientela da 
empresa en proxecto, recoñecendo e aplicando técnicas de 
comunicación e negociación, e aplicando o tratamento 
protocolario axeitado mediante medios telemáticos e 
presenciais. 

Realizar actividades de produción e 
comercialización propias da empresa 
proxectada, aplicando técnicas de 
comunicación e traballo en equipo. 

2.3.1. Crea materiais publicitarios e para a difusión dos 
produtos e/ou servizos obxecto do proxecto, e elabora un plan 
de comunicación en internet e en redes sociais, aplicando os 
principios do márketing. 

2.3.2. Desenvolve tarefas de produción e/ou comercialización 
na empresa en proxecto segundo os plans de control 
prefixados: simulando a toma de decisións para cumprir os 
prazos e os obxectivos establecidos e propondo melloras, 
mediante o traballo en equipo. 

2.3.3. Compila datos sobre os apoios á creación de empresas 
tanto do contorno próximo como do territorial, estatal ou 
europeo, e selecciona as posibilidades que se axusten ao 
proxecto de empresa formulado. 

Describir as formas xurídicas das 
empresas en relación coas 
responsabilidades legais dos/das 
seus/súas propietarios/a e xestores/as, 
así como coas esixencias de capital. 

3.1.1. Distingue as formas xurídicas das empresas e indica as 
esixencias de capital e responsabilidades propias de cada tipo. 

3.1.2. Identifica e enumera as administracións públicas 
implicadas na posta en marcha de empresas, e compila por 
vía telemática os principais documentos necesarios para a 
posta en funcionamento. 

3.1.3. Valora as tarefas de apoio, rexistro, control e 
fiscalización que realizan as autoridades no proceso de 
creación de empresas, e describe os trámites que se deben 
realizar. 
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3.1.4. Selecciona a forma xurídica máis axeitada en cada caso 
segundo a actividade que se vaia desenvolver, o número de 
emprendedores/as, o alcance da responsabilidade que se vaia 
asumir, a complexidade organizativa, a dispoñibilidade 
financeira e a fiscalidade.  

Identificar as fontes de financiamento 
das empresas propias de cada forma 
xurídica, incluíndo as externas e 
internas, e valorar as máis axeitadas 
para cada tipo e momento no ciclo de 
vida da empresa. 

3.2.1. Determina os investimentos necesarios para a posta en 
marcha dunha empresa, e distingue as principais partidas 
relacionadas nun balance de situación. 

3.2.2. Caracteriza de xeito básico as posibilidades de 
financiamento das empresas, diferenciando o financiamento 
externo e o interno, a curto e a longo prazo, así como o custo 
de cada unha e as implicacións na marcha da empresa. 

Recoñecer a necesidade de planificar o 
negocio das empresas ligándoa á 
previsión da evolución do sector e da 
economía nacional, así como da 
planificación financeira e fiscal. 

3.3.1. Presenta un estudo de viabilidade económico-financeiro 
a medio prazo do proxecto de empresa, aplicando condicións 
reais de produtos financeiros analizados e previsións de 
vendas, segundo un estudo do ámbito mediante unha 
aplicación informática tipo folla de cálculo, manexando razóns 
financeiras básicas. 

3.3.2. Analiza os produtos financeiros máis axeitados de entre 
as entidades financeiras do ámbito para cada tipo de empresa, 
valorando o custo e o risco de cada un, e selecciona os máis 
acaído para o proxecto de empresa 

3.3.3. Identifica as obrigas fiscais das empresas segundo a súa 
actividade e a súa forma xurídica, sinala o funcionamento 
básico do IAE, IVE, IRPF e IS, e indica as principais diferenzas 
entre eles. 

3.3.4. Valora a achega que supón a carga impositiva das 
empresas á riqueza nacional e ao sostemento das cargas do 
Estado. 

 

2. Avaliación e cualificación. 

a) Avaliación: Nota de partida, Procedementos e Instrumentos 

 

Procedementos 
 
Realización de tarefas e actividades diversas (esquemas, resumos, comentarios, exercicios, presentacións,  
etc.) sobre material documental do que disporá todo o alumnado ou ao que ten acceso (Internet) que se 
remitirán ben en documentos – ficha ben nas anotacións de tarefas de Google Classroom á que está 

Nota de partida 
 
A nota de partida vén dada pola nota da 2ª avaliación que denominamos n: 

 Nota 2ª avaliación = n 

 

A nota da avaliación final ordinaria do/da alumno/a non poderá baixar desa cualificación. 
 
Poderá incrementar esa cualificación de partida (n) ata en 1 punto coa realización dos traballos periódicos e de 

distinta entidade (ao que denominaremos a) que se proporán ao longo deste trimestre: neles valorarase a 

calidade/corrección dos mesmos, a cantidade realizada  e o cumprimento de prazos. 
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incorporado todo o alumnado do grupo. 
 
Diferenciamos: 
 

- Actividades e tarefas de repaso, reforzo e recuperación:  consistirán en tarefas de repaso de 
estándares vistos con antelación á suspensión da actividade lectiva (sinalados en negriña).  
 

- Actividades e tarefas de ampliación: versarán sobre estándares non vistos antes da suspensión 
(sinalados en cursiva).Consistirá en tarefas de contidos novos, sinxelas, “que requiran a mínima 
intervención docente para a súa asimilación”.  
 
 
Para subir nota: 
 
O feito de realizar sistematicamente as tarefas encomendadas pode significar un incremento de ata 
1 punto na media (suma directa á nota de partida n). Neste concepto entran tanto tarefas de repaso 
e reforzo como tarefas de ampliación. Deberá terse entregado ata o 80% das tarefas propostas que 
deberán manter uns mínimos de corrección. 

 
Os traballos das tarefas (tanto de repaso como de ampliación) deben reunir a debida calidade esixible na 
etapa e curso, rigorosidade na exposición e razoamento, as debidas propiedades textuais (adecuación, 
coherencia e cohesión) e o emprego do vocabulario axeitado e específico da materia de xeito correcto, 
demostrando a adquisición das competencia CAA e CCL no grao adecuado ao curso e etapa. 

 
Deberán entregarse en prazo (a entrega fóra de 
prazo poderase equiparar a tarefa non 
entregada). 
 
A valoración dos mesmos rexerase pola Táboa 
1: 
 

 

Táboa 1 de valoración de tarefas 

Porcentaxe de traballos 
realizado correctamente 

Puntuación acumulativa 
por tarefas (a) 

80% 0 

85% 0,25 

90% 0,5 

95% 0,75 

100% 1 

 

Instrumentos 
 
Os documentos e tarefas serán enviados polo profesor ao alumnado e , logo, remitidos unha vez realizados 
polo alumnado ao profesor: todo a través de Google Classroom, onde quedarán rexistradas as entregas, non 
admitíndose o envío de tarefas valeiras ou a retirada das mesmas unha vez entregadas. Estes documentos 
servirán para cualificar o traballo do/da alumno/a, tanto en sistematicidade como na corrección na súa 
realización. 
Os instrumentos serán os medios polos cales o profesor avaliará o labor do alumnado no período posterior á 
suspensión da actividade lectiva e que lle permitirá obter, a través do sistema indicado en “Cualificación final”, 
a nota final de todos/as e cada un/unha dos/as alumnos/as. 

 

b) Cualificación final 
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Virá dada pola suma de: 
 

- Nota da 2ª avaliación = n 

 

- Puntuación acumulada por cualificación de traballos no terceiro trimestre = a (máximo 1 punto) 
 

Nota final = n + a (expresada sempre pola parte natural do número, de ser unha expresión con 

decimais). 

 

 

c) Proba extraordinaria de setembro 

 Non hai ningún alumno coa materia suspensa, polo que non é necesario contemplala. 

 

d) Alumnado de materia pendente 

Non hai alumnado con materia pendente. Criterios de avaliación 

Criterios de cualificación 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

reforzo, repaso, e no seu caso ampliación) 
 

a) ACTIVIDADES 
 

Recuperación, repaso e/ou reforzo 
 
Realización de actividades e traballos de repaso e recuperación 
diversos segundo os estándares de repaso e recuperación (en 
negriña). 
 

Ampliación 
 
Realización de actividades e traballos sobre novos contidos que 
requiran “a mínima intervención docente para a súa asimilación” en 
base aos estándares de ampliación (en cursiva) 
 

b) METODOLOXÍA 

Alumnado con conectividade 
 
Traballos remitidos e recibidos a través de Google Classroom, que se 
emprega como plataforma de conexión e relación entre profesor e 
alumnado. 
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Un alumno sen ningún tipo de conexión/referencia 
 
Notificado á titora. 

 
Alumnado sen conectividade 
 
Todos/as os/as alumnos, excepto un, manteñen conexión a través de 
Google Classroom por medio da dirección de correo electrónico.  
 
De xurdir algún problema para recorrer a esta vía, e previa solicitude 
de parte, enviarase semanalmente a relación de tarefas fotocopiadas 
a través do propio centro (onde se depositarán: o profesor levará as 
novas tarefas; o/a alumno/a deixará as tarefas realizadas). 
 
Recurso achegado polo Centro en: 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmonelos/node/1724 

(comunicado con data 17/4/2020) ao que, ata o momento, no se 
acolleu ningún/ningunha alumno/a. 
 

MATERIAIS E RECURSOS 

- Libro de texto específico (que os/as alumnos deben ter na 
casa) 
 

- Material diverso remitido polo profesor a través de Google 
Classroom ou do propio correo (enlaces a webs ou blogs, 
películas, Presentacións, material escaneado, fichas ou 
documentos de exercicios, …)  
 

 

4. Información e publicidade 

 

Información ao alumnado e ás familias 
- Aula virtual do IES Monelos 
- Correo electrónico e aula de Google 

Classroom 

Publicidade 
Publicación obrigatoria na páxina web do 
Centro 

 

 

 

 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmonelos/node/1724
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I. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

 

XERAIS 
 

 Identificación da multicausalidade dos feitos históricos, distinguindo os factores de índole 
económica, política, social, ideolóxica, cultural etc.  

 Estudo dos procesos históricos a partir da análise de fontes primarias e secundarias de distinto 
tipo.  

 Localiza e selecciona información escrita e gráfica salientable utilizando fontes primarias e 
secundarias, e analiza a súa credibilidade. 

 Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico necesario. 
 Redactar con corrección gramatical, cohesión e coherencia a explicación dun proceso histórico 

a partir de documentos 

 

UNIDADE 1: O ANTIGO REXIME 

 Definir e esquematizar os trazos do Antigo Réxime, describindo os seus aspectos demográficos, 
económicos, políticos, sociais e culturais, utilizando diferentes tipos de diagramas. 

 Extrae os trazos do Antigo Réxime dun texto proposto que os conteña. 
 Clasifica os trazos do Antigo Réxime en aspectos demográficos, económicos, políticos, sociais e 

culturais 
 Explica as transformacións do Antigo Réxime que afectan a economía, a poboación e a 

sociedade.  

 

UNIDADE 2: AS REVOLUCIÓNS LIBERAIS 

 Relacionar as ideas da Ilustración co liberalismo de comezos do século XIX, establecendo 
elementos de coincidencia entre ambas as ideoloxías. 

 Enumera e describe as ideas do Liberalismo de comezos do século XIX. 
 Explica as causas da Revolución Francesa de 1789. 
 Explica esquematicamente o desenvolvemento da Revolución Francesa. 
 Analiza as ideas defendidas e as conclusións do Congreso de Viena, e relaciónaas coas súas 

consecuencias 
 Compara as e o consecuencias e zonas afectadas das revolucións de 1820, 1830 e 1848 

 

Unidades 3 e 4: A O E REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

 Identifica as causas da primeira Revolución Industrial. Explica razoadamente por que foi 
primeiro en Inglaterra 

 Localiza nun mapa os países industrializados e as súas rexións industriais. 
 Analiza aspectos que expliquen o desenvolvemento económico do sector industrial dos 

primeiros países industrializados, a partir de fontes historiográficas. 
  Analiza comparativa e esquematicamente as dúas revolucións industriais. 

Curso      1º Bacharelato 
Data     
 
11 de maio de 20202 

 

Materia    Historia do Mundo Contemporáneo 
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 Identificar os cambios nos transportes, na agricultura e na poboación que influíron ou foron 
consecuencia da Revolución Industrial do século XIX. 

 

UNIDADE 4: EXPANSIÓN COLONIAL E IMPERIALISMO 

 Identifica e explica razoadamente as causas e as consecuencias da expansión colonial da 
segunda metade do século XIX. 

 Analiza as diferenzas entre o imperialismo europeo e o norteamericano 
 Localiza nun mapamundi as colonias das potencias imperialistas. 

 

UNIDADE 5: OS CAMBIOS SOCIAIS. ORIXES E DESENVOLVEMENTO DO MOVEMENTO OBREIRO 

 Sinala os cambios sociais máis relevantes do século XIX asociándoos ao proceso da Revolución 
Industrial. 

 Identifica as características principais da nova sociedade de clases 
 Describe as condición de vida e traballo do proletariado industrial no XIX 
 Compara as correntes de pensamento social da época da Revolución Industrial: socialismo 

utópico, socialismo científico e anarquismo. 
 Distingue e explica as características dos tipos de asociacionismo obreiro 

 

UNIDADE 7: A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL 

 Identifica e explica a partir de fontes históricas ou historiográficas as causas da I Guerra 
Mundial. 

 Extrae conclusións de gráficos e imaxes sobre as consecuencias da I Guerra Mundial. 
 Recoñece as novidade do conflito 
 Explica os acordos dos tratados de paz da I Guerra Mundial e analiza as súas consecuencias a 

curto prazo. 
 Analiza o papel que xoga a Sociedade de Nacións nas relacións internacionais, a partir de fontes 

históricas 
 Explica as consecuencias económicas, demográficas e sociais do conflito 

 

UNIDADE 7: REVOLUCIÓN RUSA E A URSS 

 Explica cal era a situación de Rusia a comezos do século XX: identifica e explica algunhas das 
causas da Revolución Rusa de 1917. 

 Analiza os motivos do malestar social en Rusia a comezos do século XX 
 Diferenza entre as causas profundas da Revolución de 1917  os desencadeantes da Revolución 

rusa. 
 Explica a incidencia da Primeira Guerra Mundial na Revolución rusa 
 Compara a política que defendía cada un dos partidos de oposición ao tsarismo. 
 Explica as diferenzas entre a Revolución Rusa de Febreiro de 1917 e a de Outubro de 1917. 
 Valora a importancia da Revolución de Outubro. 
 Resume as loitas de poder tras a morte de Lenin. 
 Analiza e explica as políticas económicas e sociais do réxime de Stalin. 

 

UNIDADE 8: RECONSTRUCIÓN, PROSPERIDADE E CRISE 

 Compara a situación económica da posguerra en Estados Unidos e en Europa. 
 Valora o significado dos «felices anos vinte». 
 Comenta gráficas que explican a crise económica de 1929. 
 Explica por que se afundiu a Bolsa de Nova York en outubro de 1929. 
 Analiza os efectos en cadea desatados polo crac bolsista. 
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 Compara as políticas que os distintos países puxeron en marcha na década de 1930para frear a 
crise. 

 Analiza a política do New Deal e sinala que consecuencias tivo a súa aplicación. 
 Interpreta imaxes da Gran Depresión: valora criticamente os efectos sociais da Gran Depresión. 

 

 
II. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

 

1-. AVALIACIÓN DOS DOUS PRIMEIRO TRIMESTRES 
  

Na avaliación dos dous primeiros trimesters mantense a metodoloxía sinalada na programación: A nota 

nota da avaliación calcurase como segue: 

 

a) Probas escritas. entre o 70% e o 80% da nota da avaliación.En cada avaliación realizaranse dous 

exames. Os exames farán media sempre e cando teñan unha nota igual ou superior a 3. De non ser así a 

avaliación estará suspensa , e dicir, de ter un exame cunha nota inferior a 3 a avaliación considerase 

suspensa. Faranse probas de recuperación dos exames cunha nota inferior a 5. As probas escritas 

poderán ser de  textos, gráficas, imaxes e mapas históricos para analizar e comentar e preguntas que o 

alumnado debe contestar a partir da información que figura no seu libro e termos para ser definidos. 

 

 Na valoración terase en conta ademais da corrección dos contidos, o grao de profundización 

nos mesmos, a calidade das argumentacións, a corrección na redacción, a adecuación do texto, 

a cohesión do texto e a utilización dun vocabulario axeitado 

 Na corrección dos conceptos valorarase e concreción, e a claridade da explicación dentro do 

marco espacial marcado de 4 ou 5 liñas para cada concepto 

 
b) Traballo: entre o 20% e o 30% da nota da avaliación Realización das tarefas e traballos específicos: 

esquemas, presentacións, lecturas obrigatorias, etc., traballo na aula (atención, participación, 

realización das tarefas habituais, etc). Valorarase o rigor científico, o emprego de fontes variadas de 

información (bibliografía impresa, medios de comunicación, tecnoloxías da información) ordenada 

presentación e a correcta redacción: adecuación, organización de ideas, cohesión e coherencia do texto 

escrito. Ao longo do curso estableceranse tres libros de lectura obrigatoria, sobre os cales o alumno 

deberá realizar un traballo, valorado con ata 1 punto nese trimestre.  

 

2-. AVALIACIÓN DO ÚLTIMO TRIMESTRE 
 
 

2.1-. Tarefas de ampliación e reforzo 

 Traballo realizado dende o momento da suspensión das clases presenciais o 12 de marzo 

poderá sumar ata dous puntos 
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 O traballo consistirá na realización de actividades centradas na comprensión, análises de 

textos, elaboración de esquemas, composicións de texto, breves exposicións orais (vídeo)... e 

xeral actividades que permitan o reforzo e ampliación dos contidos e procedementos propios 

da materia e o curso 

 Na valoración deste traballo terase en conta a calidade do traballo, a cantidade de traballos 

presentados e o cumprimento dos prazos marcados. 

 A puntuación obtida por este traballo (ata dous puntos como máximo)  sumarase a media das 

notas acadadas antes da suspensión das clases o 12 de marzo. De xeito que ningún alumno 

poida “ver minoradas as cualificacións obtidas nas avaliacións dos trimestres anteriores 

 

2.2-. Tarefas de recuperación das avaliacións suspensas. 

 Habilitarase durante este trimestre un sistema, mediante a realización de traballos, que 

permita aos alumnos con avaliacións suspensas (cunha puntuación por debaixo de 5) mellorar a 

súa nota e recuperar as avaliacións correspondentes 

 Os traballos recolleran fundamentalmente un repaso dos contidos conceptuais e 

procedementos traballados ao longo do curso. Basicamente serán unha repetición de unha 

parte das actividade realizadas durante os dous primeiros trimestres 

 Para cada avaliación estableceranse varias tarefas ou guías de traballo. O profesor establecerá, 

para cada caso e en función das notas acadadas no primeiro e segundo trimestre, as tarefas 

que debe realizar cada alumno ou alumna para recuperar  

 Cada tarefa ou guía de traballo poderá ter un valor máximo de ata 1 punto, que se sumará a 

nota de avaliación correspondente;  no caso de acadar o 5 considerarase a avaliación 

recuperada 

 Os traballos deben reunir a debida calidade da etapa e curso; rigorosidade na exposición e 

razoamento, as debidas propiedades textuais (adecuación, coherencia e cohesión) e o emprego 

do vocabulario axeitado e específico da materia de xeito correcto, demostrando a adquisición 

das competencia fundamentais e estándares de aprendizaxe sinalados como fundamentais no 

curso e etapa. 

 Os traballos deberán entregarse dentro dos prazos marcados: a entrega fóra de prazo 

poderase equiparar a tarefa non entregadas. 

 

3-. CUALIFICACIÓN FINAL 

 Para aprobar o curso será necesario obter unha nota final, considerando xa a valoración das 
tarefas de recuperación, igual ou superior a 5 
 

 A nota final do alumnado calculase do seguinte xeito:  

 

o NOTA FINAL: m+a: Media das notas (m) acadadas antes da suspensión das clases (no 

seu caso, sumada a notas das tarefas de recuperación) + puntos acadados polo 

traballo ampliación e reforzo(a)dende a suspensión das clases presenciais. 

 Para sumar os puntos acadados polas tarefas de ampliación e reforzo(a)será 
necesario ter aprobadas ou recuperadas (mediante a realización das tarefas 
de recuperación sinaladas antes) as dúas primeiras avaliacións. 
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4-. PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

 

 Proba escrita presencial 60%.na que entrarán todos os estándares de aprendizaxe do 1º e 2º 

trimestre do curso (sinalados neste documento). Esta proba representa o 60% da nota. A proba 

seguirá o modelo habitual utilizado ao longo do curso 

o As probas escritas poderán ser de  textos, gráficas, imaxes e mapas históricos para 
analizar e comentar, preguntas e termos para ser definidos. 

o Na valoración terase en conta ademais da corrección dos contidos, o grao de 

profundización nos mesmos, a calidade das argumentacións, a corrección na 

redacción, a adecuación do texto, a cohesión do texto e a utilización dun vocabulario 

axeitado 

o Na corrección dos conceptos valorarase e concreción, e a claridade da explicación 

dentro do marco espacial marcado de 4 ou 5 liñas para cada concepto 

 

 Traballos e tarefas 40%. Entregarase unha relación de tarefas para realizar polo alumno. Estas 

tarefas deberán ser entregadas o día da proba. 

o Os traballos recolleran fundamentalmente un repaso dos contidos conceptuais e 

procedementos traballados ao longo do curso. Basicamente serán unha repetición de 

unha parte das actividade realizadas durante os dous primeiros trimestres 

o Os traballos deben reunir a debida calidade da etapa e curso; rigorosidade na 

exposición e razoamento, as debidas propiedades textuais (adecuación, coherencia e 

cohesión) e o emprego do vocabulario axeitado e específico da materia de xeito 

correcto, demostrando a adquisición das competencia fundamentais e estándares de 

aprendizaxe sinalados como fundamentais no curso e etapa. 

 

 No caso de non poder facer unha proba presencial a avaliación realizarase tendo en conta 

unicamente os traballos e tarefas, que deberán ser remitido ao profesor polo sistema habitual 

(correo electrónico ou entrega no centro) na data sinalada polo centro para a realización das 

probas de setembro 

 

III. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REPASO, REFORZO, E 

NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)   

 

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES 

2.1-. Tarefas de ampliación e reforzo 

 O traballo consistirá na realización de actividades centradas na comprensión, análises de 
textos, elaboración de esquemas, composicións de texto, breves exposicións orais (vídeo)... e 
xeral actividades que permitan o reforzo e ampliación dos contidos e procedementos propios 
da materia e o curso 

 Entregaranse mediante correo electrónico e o blog de clases tarefas ou guías de traballo para 
contestar co apoio do libro de texto, e presentacións en diapositivas e vídeos postos a 
disposición do alumnado. 

 Os traballos deben reunir a debida calidade da etapa e curso; rigorosidade na exposición e 
razoamento, as debidas propiedades textuais (adecuación, coherencia e cohesión) e o emprego 
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do vocabulario axeitado e específico da materia de xeito correcto, demostrando a adquisición 
das competencia fundamentais e estándares de aprendizaxe sinalados como fundamentais no 
curso e etapa. 

 Farase unha corrección e valoración individual das actividades realizadas polos alumnos 
mediante o correo electrónico e tamén nas clases telemáticas 

 Clases a través da plataforma CISCOWEBEX para explicar, aclarar e corrixir os temas traballados 
e as actividades realizadas 

 Ademais do correo compartimos un documento de Drive onde o alumnado pode expoñer 
dúbidas e o profesor amosar exemplos, aclaracións e indicacións 
 

2.2-. Tarefas de recuperación das avaliacións suspensas. 

 

 Os traballos recolleran fundamentalmente un repaso dos contidos conceptuais e 

procedementos traballados ao longo do curso. Basicamente serán unha repetición de unha 

parte das actividade realizadas durante os dous primeiros trimestres 

 Para cada avaliación estableceranse varias tarefas ou guías de traballo. O profesor establecerá, 

para cada caso e en función das notas acadadas no primeiro e segundo trimestre, as tarefas 

que debe realizar cada alumno ou alumna para recuperar  

 Mediante o correo electrónico e o blog de clase, achegase ao alumno as actividades guías de 

traballo sobre os aspectos máis destacados dos temas da 1ª e 2ª avaliación para contestar co 

apoio do libro de texto, e presentacións en diapositivas e vídeos postos a disposición do 

alumnado. 

 O alumnado debe realizar as actividades individualmente dentro duns prazos marcados e 

mediante correo electrónico enviar as tarefas realizadas ao profesor 

 Ademais do correo compartimos un documento de Drive onde o alumnado pode expoñer 

dúbidas e o profesor amosar exemplos, aclaracións e indicacións 

 

MATERIAIS,  RECURSOS  E DIFUSIÓN 

 Libro de texto 

 Presentacións en diapositivas dos temas 

http://guitisoc.blogspot.com/search/label/Presentaci%C3%B3ns 

 Guías de traballo: actividades con preguntas 

o Entregadas por correo 

o Colgadas bo Blog clase: https://guitisoc.blogspot.com/2020/05/guias-de-traballo-

curso-2019-2020.html 

 Vídeos e material complementario para a realización das tarefas dispoñible no blog da materia 

e clasificado por temas e categorías para facilitar a súa consulta 

http://guitisoc.blogspot.com/ 

 Clases gravadas e clases WEB 

o http://hisguiti.blogspot. / 

 

 

 

http://guitisoc.blogspot.com/search/label/Presentaci%C3%B3ns
https://guitisoc.blogspot.com/2020/05/guias-de-traballo-curso-2019-2020.html
https://guitisoc.blogspot.com/2020/05/guias-de-traballo-curso-2019-2020.html
http://guitisoc.blogspot.com/
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I-. Estándares mínimos 

 

 Responder a cuestións propostas a partir de fontes históricas e historiográficas. 
 Realizar composición de texto histórico: expoñer un tema histórico a partir duns textos 

seguindo as normas básicas duna composición histórica 
 Realiza definicións de conceptos históricos 
 Identificación da multicausalidade dos feitos históricos, distinguindo os factores de índole 

económica, política, social, ideolóxica, cultural etc.  
 Estudo dos procesos históricos a partir da análise de fontes primarias e secundarias de distinto 

tipo.  
 Localiza e selecciona información escrita e gráfica salientable utilizando fontes primarias e 

secundarias, e analiza a súa credibilidade. 
 Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e necesario. 

 

Bloque 1. Prehistoria e Historia Antiga 

 Explica as diferenzas entre a economía e a organización social do Paleolítico e do Neolítico, e as 
causas do cambio 

 Explica o diferente nivel de desenvolvemento das áreas celta e ibérica en vésperas da conquista 
romana en relación coa influencia recibida dos indoeuropeos, o reino de Tartesos e os 
colonizadores fenicios e gregos. 

 Define o concepto de romanización e describe os medios empregados para levala a cabo. 
 Compara o ritmo e grao de romanización dos territorios peninsulares. 
 Resume as características da monarquía visigoda e explica por que alcanzou tanto poder a 

igrexa e a nobreza. 

 

Bloque 2:Historia Medieval 

 Explica as causas da invasión musulmá e da súa rápida ocupación da Península 
 Describe a evolución política de Al-Andalus. 
 Resume os cambios económicos, sociais e culturais introducidos polos musulmáns en Al-

Andalus. 
 Describe as grandes etapas e as causas xerais que conducen ao mapa político da Península 

Ibérica ao remate da Idade Media. 
 Comenta o ámbito territorial e as características de cada sistema de repoboación, así como as 

súas causas e as súas consecuencias. 
 Explica a orixe e as características do réxime señorial e a sociedade estamental no ámbito 

cristián 
 Expón as principais manifestacións  da Crise Baixomedieval i explica as súas causas 

Curso      2º Bacharelato 
Data     
 
11 de maio de 20202 

 

Materia    Historia de España 
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 Explica as causas e o desenvolvemento da Revolta Irmandiña 

 

Bloque 3: Séculos XVI-XVII 

 Define o concepto de unión dinástica aplicado a Castela e Aragón en tempos dos Reis Católicos 
e describe as características do novo Estado. 

 Compara os imperios territoriais de Carlos I e de Filipe II, e explica os problemas que 
provocaron. 

 Describe a práctica do valemento e os seus efectos na crise da monarquía. 
 Explica os principais proxectos de reforma do Conde Duque de Olivares 
 Compara e comenta as rebelións de Cataluña e Portugal de 1640 
 Explica os principais factores da crise demográfica e económica do século XVII, e as súas 

consecuencias. 

 

Bloque 4. España na órbita francesa: o reformismo dos primeiros Borbóns (1700-1788)  

 Explica as causas da Guerra de Sucesión Española e a composición dos bandos en conflito. 
 Detalla as características da nova orde europea xurdida da Paz de Utrecht e o papel de España 

nela. 
 Define os decretos de nova planta e explica a súa importancia na configuración do novo Estado 

borbónico. 
 Explica a política industrial da monarquía e as medidas adoptadas respecto ao comercio con 

América. 
 Comenta as ideas fundamentais da Ilustración e define o concepto de despotismo ilustrado.  

 

Bloque 5. A crise do Antigo Réxime (1788 1833): Liberalismo contra o absolutismo. 

 Describe a Guerra da Independencia: as súas causas, a composición dos lados en conflito e 
desenvolvementos. 

 Describir e analizar as características esenciais da Constitución de 1812 como exemplo de 
constitución liberal 

 Explicar os cambios que implica respecto ao Antigo Réxime 
 Comprender as causas do fracaso da primeira revolución liberal en España 
 Detalla as fases do conflito entre absolutistas e liberais durante reinado de Fernando VII. 

 

Bloque 6. A Construción conflito Estado Liberal (1833-1874).  

 Identificar o ámbito xeográfico do carlismo e explica as súas ideas e apoio social. 
 Especifica as causas e consecuencias da primeira Guerra Carlista. 
 Explicar as características dos partidos políticos que xurdiron durante o reinado de Isabel II. 

Diferenzas as tres ramas do liberalismo: Moderados, progresistas e demócratas 
 Describir a  evolución política do reinado de Isabel II de súa minoría de idade, e explica o papel 

dos militares. 
 Comparar a Carta Real de 1834 e as Constitucións de 1837 e 1845. 
 Describir as características esenciais da Constitución democrática 1869. 
 Identificar os grandes conflitos de Sexenio e explica as súas consecuencias políticas. 
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Bloque 7. A Restauración: implantación e consolidación dun novo sistema político (1874-

1902).  

 Explica os fundamentos do sistema político desenvolvido por Cánovas. 
 Especifica as características esenciais da Constitución de 1876. 
 Resume a orixe e evolución do nacionalismo catalán, o nacionalismo vasco e rexionalismo 

galego. 
 Explica a política española cara problema Cuba. 
 Especifica as consecuencias da crise a España en 98  

 

Bloque 8. Pervivencias e transformacións económicas no século XIX subdesenvolvido. ( 

 Identificar os factores do lento crecemento da poboación española no século XIX. 
 Comparar as desamortizacións de Madoz e Mendizábal e especifica o obxectivos de ambas. 
 Describir a evolución da industria téxtil catalán, ferro e aceiro minería durante o século XIX. 
 Comparar a revolución industrial español con máis países avanzados de Europa. diferenza desta 

causa e atraso 
 Explicar os obxectivos para a rede ferroviaria e as consecuencias da Lei 1855 Xeral de 

ferrocarril. 
 Especifica as características da nova sociedade de clases e comparalos coa sociedade 

estratificada do Antigo Réxime. 
 Analiza distintas correntes ideolóxicas do movemento obreiro español ea súa evolución 

durante o século XIX. 

 

Bloque 9. A crise do sistema Restauración e a caída da monarquía (1902-1931).  

 Especifica a evolución das forzas políticas de oposición ao sistema: Republicanos e nacionalistas 
e socialistas 

 Explicar o impacto da Primeira Guerra Mundial e a Revolución Rusa en España. 
 Analizar as causas, grandes eventos e consecuencias da intervención de España en Marrocos 

entre 1904 e 1927. 
 Analiza a crise xeral de 1917: as súas causas, manifestacións e consecuencias. 
 Analizar as causas do golpe de estado de Primo de Rivera 
 Describir a evolución da ditadura de Primo de Rivera, a partir do directorio civís directorio 

militar e o seu fin. 

 

Bloque 10. A Segunda República. Guerra civil no contexto de crise internacional (1931-1939).  

 Explica as causas que levaron á proclamación da Segunda República e as dificultades 
relacionadas coa crise económica mundial dos anos 30. 

 Forzas políticas de apoio e oposición á República, no seu credo, e describe as súas razóns e 
accións principais. 

 Resume as reformas durante o bienio reformista República. 
 Especifica as características esenciais da Constitución 1931. 
 Explicar as causas da formación da Fronte Popular e as principais reformas iniciadas logo da súa 

vitoria electoral, ata o inicio da guerra. 
 Representa unha liña do tempo 1931-1939, colocándose o grandes eventos históricos. 
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II-. Procedementos e instrumentos de avaliación 

 

1-. APLICADOS NAS DÚAS PRIMEIRAS AVALIACIÓNS 

En cada avaliación realizaranse dous exames. Os exames farán media sempre e cando teñan unha nota 

igual ou superior a 3. De non ser así, e dicir, de ter un exame cunha nota inferior a 3, a avaliación 

considerase suspensa. Para aprobar a avaliación será necesario obter unha nota igual ou superior a 5 

puntos. Faranse probas de recuperación dos exames cunha nota inferior a 5 

a) Probas escritas. 10 puntos Realizaranse dous exames escritos por avaliación.  
 

 Un dos exames constará dunha cuestión teórica das marcadas para a proba de ABAU e unha 
serie de conceptos tamén dos seleccionados para as probas da ABAU 
 

o Na valoración do cuestión teórica terase en conta ademais da corrección dos contidos, 
o grao de profundización nos mesmos, a calidade das argumentacións, a corrección na 
redacción, a adecuación, a cohesión e coherencia do texto e a utilización dun 
vocabulario axeitado 

 

o Na corrección dos conceptos valorarase e concreción, e a claridade da explicación 
dentro do marco espacial marcado de 4 ou 5 liñas para cada concepto 

 

o O valor do exame na nota da avaliación será 50%. 
 

 Un segundo exame será unha composición de texto segundo o modelo da ABAU con 
documentos (textos, mapas históricos, táboas, Imaxes que proporcionan información de 
carácter histórico e artístico relacionadas con aspectos tratados nas unidades) sobre os que 
realizar a composición. 
 

o Na corrección da composición terase en conta que cumpre unha normas básica. Así a 
de constar de:  

 Introdución cunha breve contexualización do tema central (ata 1 punto) 
 Conclusións (ata 1 punto) 
 Cita do documentos (ata 1 punto) 
 Correcta redacción (ata 1 punto)  
 Exposición clara e completa e ordenada dos contidos relacionados cos 

documentos (ata 6 punto) 
o O valor do exame na nota da avaliación será o 50%  

 

b) Traballo: A realización das tarefas, comentarios, traballos específicos (esquemas, presentacións, 

lecturas), traballo na aula (, participación, realización das tarefas habituais, etc.).participación na 

aula poderán subir a nota ata un punto Realización das tarefas Valorarase o rigor científico 

emprego de fontes variadas de información (bibliografía impresa, medios de comunicación, 

tecnoloxías da información) e a correcta e ordenada presentación. 
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2-. VALORACIÓN DO TRABALLO DESENVOLTO DENDE A SUSPENSÍON DAS CLASE PRESENCIAIS 

 Traballo realizado dende o momento da suspensión das clases presenciais o 12 de marzo 

poderá sumar ata dous puntos 

o Ata un punto polos exercicios con preguntas de cada un dos bloque de contidos 

traballados neste  trimestre (Bloque 10, 11 e 12) 

o Ata un punto polas composición de texto 

Na valoración deste traballo terase en conta a calidade do traballo, a cantidade de traballos presentados 

e o cumprimento dos prazos marcados 

o A puntuación obtida por este traballo (ata dous puntos como máximo)  sumarase a 

media das notas acadadas antes da suspensión das clases o 12 de marzo. De xeito que 

ningún alumno poida “ver minoradas as cualificacións obtidas nas avaliacións dos 

trimestres anteriores 

o  

3-. CÁLCULO DA NOTA FINAL 

 Para aprobar o curso será necesario obter unha nota final, (sumado xa a valoración do traballo 
feito durante a etapa de suspensión de clases presenciais) igual ou superior a 5 
 

 A nota final do alumnado calculase do seguinte xeito: NOTA FINAL: (Media das notas acadadas 

antes da suspensión das clases o 12 de marzo) + (puntos acadados polo traballo feito dende a 

suspensión das clases presenciais) 

o A puntuación obtida por este traballo (ata dous puntos como máximo)  sumarase a 

media das notas acadadas antes da suspensión das clases o 12 de marzo. De xeito que 

ningún alumno poida “ver minoradas as cualificacións obtidas nas avaliacións dos 

trimestres anteriores 

 

 Quen non reúna estas condicións terá dereito a un exame final de toda a materia explicada ata 
o 12 de marzo que se fará de forma presencial ou se non é posible telemática; 
preferentemente mediante unha proba a través de videoconferencia coa plataforma WEBX ou 
similares. Neste caso a proba será oral e gravada. A proba consistirá en unha serie de preguntas 
sobre os contidos e estándares fundamentais sinalados neste documento 

 

4-. PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

 Proba escrita presencial  Segundo o modelo das probas ordinarias realizadas durante o curso 

 Entregarase aos alumnos unha relación de tarefas para realizar, basicamente composicións de 

texto. Estas tarefas deberán ser entregadas o día da proba. 

 No caso de non poder facer unha proba presencial a avaliación realizarase tendo en conta os 

traballos e tarefas, que deberán ser remitido ao profesor polo sistema habitual (correo 

electrónico ou entrega no centro) na data sinalada polo centro para a realización das probas de 

setembro 
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III. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, 

REPASO, REFORZO, E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)   

 

ACTIVIDADES 

 Cuestionarios  sobre os aspectos máis destacados dos temas dos bloques 10, 11 e 12 da 

programación para contestar co apoio do libro de texto, e presentacións en diapositivas e 

vídeos postos a disposición do alumnado. 

 Realización de composición de texto para repasar e reforzar un dos procedemento 

fundamentais de avaliación no curso e nas ABAU 

 Clases a través da plataforma CISCOWEBEX para explicar, aclarar e corrixir os temas traballados 

e as actividades realizadas 

 

METODOLOXÍA  

 
 Mediante a aula virtual do centro, o blog de clase, o correo electrónico achegase ao alumno as 

actividades e o material para facelas que se detallan máis adiante. 

 O alumnado debe realizar as actividades dentro duns prazos marcados e mediante correo 

electrónico enviar as tarefas realizadas ao profesor 

 Farase unha corrección e valoración individual das actividades realizadas polos alumnos 

mediante o correo electrónico e tamén nas clases telemáticas coa paltaforma CISCOWEBEX 

 Realizaranse  as oportunas explicacións nas clases WEB e mediante clases gravadas 

  

MATERIAIS E RECURSOS 

 Libro de texto 

 Presentacións en diapositivas dos temas 

o Aula Virtual  

o Blog clase: http://hisguiti.blogspot.com/search/label/Presentaci%C3%B3ns 

 Guías de traballo: actividades con preguntas 

o Aula virtual 

o Blog clase 

 http://hisguiti.blogspot.com/search/label/Unidade%206 

 http://hisguiti.blogspot.com/search/label/Unidade%208 

 http://hisguiti.blogspot.com/search/label/TRANSICI%C3%93N 

 Modelos para realizar as composición de texto histórico 

o Aula virtual 

o Blog: http://hisguiti.blogspot.com/search/label/Composici%C3%B3n%20de%20texto 

 Clases telemáticas a través do Programa Cisco Webex 

 Clases gravadas 

http://hisguiti.blogspot.com/ 

 

 

 

http://hisguiti.blogspot.com/search/label/Presentaci%C3%B3ns
http://hisguiti.blogspot.com/search/label/Unidade%206
http://hisguiti.blogspot.com/search/label/Unidade%208
http://hisguiti.blogspot.com/search/label/TRANSICI%C3%93N
http://hisguiti.blogspot.com/search/label/Composici%C3%B3n%20de%20texto
http://hisguiti.blogspot.com/
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Competencias clave: 

CCL Comunicación lingüística  
 

CAA Aprender a aprender  
 

CSC Competencias sociais e cívicas  
 

CCEC Conciencia e expresións culturais  

 

I-. Estándares  

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Recoñecer e explicar as concepcións estéticas 
e as características esenciais da arte grega, en 
relación co seu contexto histórico e cultural. 

1.1.1. Explica as características esenciais da arte grega e 
a súa evolución no tempo a partir de fontes históricas 
ou historiográficas. 

1.1.2. Define o concepto de orde arquitectónica e 
compara as tres ordes da arquitectura grega. 

1.1.3. Describe os tipos de templo grego, con referencia 
ás características arquitectónicas e a decoración 
escultórica. 

1.1.4. Describe as características do teatro grego e a 
función das súas partes. 

1.1.5. Explica a evolución da figura humana masculina 
na escultura grega a partir do "Kouros" de Anavysos, o 
"Doríforo" (Policleto) e o "Apoxiomenos" (Lisipo). 

Explicar a función social da arte grega, 
especificando o papel desempeñado polos/as 
clientes e artistas, e as relacións entre eles. 

1.2.1. Especifica quen eran os/as principais clientes da 
arte grega, e a consideración social da arte e dos/das 
artistas. 

Clasificar, analizar e comentar obras 
significativas da arte grega, aplicando un 
método que abranga diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, cultural, 

1.3.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras 
arquitectónicas gregas: Partenón, Tribuna das 
Cariátides do Erecteion, templo de AteneaNiké e teatro 
de Epidauro. 

Curso      2º Bacharelato 
Data     
 
11 de maio de 20202 

 

Materia    Historia da Arte 
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sociolóxico e histórico). 1.3.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes 
esculturas gregas: Kouros de Anavysos, Auriga de 
Delfos, Discóbolo (Mirón), Doríforo (Policleto), unha 
metopa do Partenón (Fidias), Hermes con Dioniso neno 
(Praxíteles), Apoxiomenos (Lisipo), Vitoria de 
Samotracia, Venus de Milo e friso do altar de Zeus en 
Pérgamo (detalle de Atenea e Gea). 

Recoñecer e explicar as concepcións estéticas 
e as características esenciais da arte romana, 
en relación co seu contexto histórico e 
cultural. 

1.4.1. Explica as características esenciais da arte 
romana e a súa evolución no tempo a partir de fontes 
históricas ou historiográficas. 

1.4.2. Especifica as achegas da arquitectura romana en 
relación coa grega. 

1.4.3. Describe as características e funcións dos 
principais tipos de edificio romanos. 

1.4.4. Compara o templo e o teatro romanos cos 
respectivos gregos. 

1.4.5. Explica os trazos principais da cidade romana a 
partir de fontes históricas ou historiográficas. 

1.4.6. Especifica as innovacións da escultura romana en 
relación coa grega. 

1.4.7. Describe as características xerais dos mosaicos e 
a pintura en Roma a partir dunha fonte histórica ou 
historiográfica. 

Explicar a función social da arte romana, 
especificando o papel desempeñado polos/as 
clientes e artistas, e as relacións entre eles.  

1.5.1. Especifica quen eran os/as principais clientes da 
arte romana, e a consideración social da arte e dos/das 
artistas. 

Clasificar, analizar e comentar obras 
significativas da arte romana, aplicando un 
método que abranga diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, cultural, 
sociolóxico e histórico). 

1.6.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras 
arquitectónicas romanas: MaisonCarrée de Nimes, 
Panteón de Roma, teatro de Mérida, Coliseo de Roma, 
basílica de Maxencio e Constantino en Roma, ponte de 
Alcántara, acueduto de Segovia, arco de Tito en Roma e 
columna de Traxano en Roma. 

1.6.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes 
esculturas romanas: Augusto de Prima Porta, estatua 
ecuestre de Marco Aurelio, relevo do Arco de Tito 
(detalle dos soldados co candelabro e outros obxectos 
do Templo de Xerusalén) e relevo da columna de 
Traxano. 

Realizar e expor, individualmente ou en 
grupo, traballos de investigación, utilizando 
tanto medios tradicionais como as novas 
tecnoloxías. 

1.7.1. Realiza un traballo de investigación sobre Fidias. 

1.7.2. Realiza un traballo de investigación sobre o 
debate acerca da autoría grega ou romana do grupo 
escultórico de "Laocoonte e os seus fillos". 

Respectar as creacións artísticas da 
Antigüidade grecorromana, valorando a súa 
calidade en relación coa súa época e a súa 
importancia como patrimonio escaso e 
insubstituíble que cómpre conservar.  

1.8.1. Confecciona un catálogo, con breves 
comentarios, das obras máis salientables da arte antiga 
que se conservan en Galicia. 
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Recoñecer e explicar as concepcións estéticas 
e as características esenciais da arte 
paleocristiá, en relación co seu contexto 
histórico e cultural. 

2.1.1. Explica as características esenciais da arte 
paleocristiá e a súa evolución no tempo a partir de 
fontes históricas ou historiográficas. 

2.1.2. Describe a orixe, a características e a función da 
basílica paleocristiá. 

2.1.3. Describe as características e función dos 
baptisterios, mausoleos e "martiria" paleocristiáns, e as 
súas partes. 

2.1.4. Explica a evolución da pintura e o mosaico na 
arte paleocristiá, con especial referencia á iconografía. 

Recoñecer e explicar as concepcións estéticas 
e as características esenciais da arte 
bizantina, en relación co seu contexto 
histórico e cultural. 

2.2.1. Explica as características esenciais da arte 
bizantina a partir de fontes históricas ou 
historiográficas.  

2.2.2. Explica a arquitectura bizantina a través da igrexa 
de Santa Sofía de Constantinopla. 

2.2.3. Describe as características do mosaico bizantino 
e dos temas iconográficos do Pantocrátor e a Virxe e a 
Déesis, así como a súa influencia na arte occidental. 

Clasificar, analizar e comentar obras 
significativas da arte bizantina, aplicando un 
método que abranga diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, cultural, 
sociolóxico e histórico). 

2.3.1. Identifica, analiza e comenta o mosaico do 
Cortexo da emperatriz Teodora en San Vital de Rávena. 

Recoñecer e explicar as concepcións estéticas 
e as características esenciais da arte 
prerrománica, relacionando cada un dos seus 
estilos cos seus respectivos contextos 
históricos e culturais. 

2.4.1. Define o concepto de arte prerrománica e 
especifica as súas manifestacións en España e en 
Galicia. 

2.4.2. Identifica e clasifica razoadamente no seu estilo 
as seguintes obras: San Pedro da Nave (Zamora), Santa 
María do Naranco (Oviedo), San Miguel da Escalada 
(León), Santa Comba de Bande e San Miguel de 
Celanova (Ourense). 

Recoñecer e explicar as concepcións estéticas 
e as características esenciais da arte 
románica, en relación co seu contexto 
histórico e cultural. 

2.5.1. Describe as características xerais da arte 
románica a partir de fontes históricas ou 
historiográficas.  

2.5.2. Describe as características e as función das 
igrexas e dos mosteiros na arte románica.  

2.5.3. Explica as características da escultura e a pintura 
románicas, con especial referencia á iconografía. 

Explicar a función social da arte románica, 
especificando o papel de clientes e artistas, e 
as relacións entre eles. 

2.6.1. Especifica as relacións entre artistas e clientes da 
arte románica.  

Clasificar, analizar e comentar obras 
significativas da arte románica, aplicando un 
método que abranga diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, cultural, 
sociolóxico e histórico). 

2.7.1. Identifica, analiza e comenta as esculturas 
románicas do Xuízo Final no tímpano de Santa Fe de 
Conques (Francia). 
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Recoñecer e explicar as concepcións estéticas 
e as características esenciais da arte gótica, 
en relación co seu contexto histórico e 
cultural. 

2.8.1. Describe as características xerais da arte gótica a 
partir de fontes históricas ou historiográficas.  

2.8.2. Describe as características e a evolución da 
arquitectura gótica e especifica os cambios 
introducidos respecto á románica.  

2.8.3. Describe as características e a evolución da 
escultura gótica, e especifica as súas diferenzas 
tipolóxicas, formais e iconográficas respecto á escultura 
románica. 

2.8.4. Recoñece e explica as innovacións da pintura de 
Giotto e do Trecento italiano respecto á pintura 
románica e bizantina. 

2.8.5. Explica as innovacións da pintura flamenga do 
século XV e cita algunhas obras dos seus principais 
representantes. 

Explicar a función social da arte gótica, 
especificando o papel desempeñado por 
clientes e artistas, e as relacións entre eles. 

2.9.1. Especifica as relacións entre artistas e clientes da 
arte gótica, e a súa variación respecto ao románico. 

Clasificar, analizar e comentar obras 
significativas da arte gótica, aplicando un 
método que abranga diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, cultural, 
sociolóxico e histórico). 

2.10.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras 
arquitectónicas góticas: fachada occidental da catedral 
de Reims, interior da planta superior da SainteChapelle 
de París. 

2.10.2. Identifica, analiza e comenta o grupo da 
Anunciación e a Visitación da catedral de Reims. 

2.10.3. Identifica, analiza e comenta as seguintes 
pinturas góticas: escena de "A fuxida a Exipto", de 
Giotto, na Capela Scrovegni de Padua, "Matrimonio 
Arnolfini", de Jan Van Eyck, "O descendemento da 
cruz", de Roger van derWeyden, e o "Xardín das 
Delicias, de Hieronymus Bosch. 

Recoñecer e explicar as concepcións estéticas 
e as características esenciais da arte románica 
e gótica española e hispano-musulmá, 
relacionando cada un dos seus estilos cos 
seus respectivos contextos históricos e 
culturais. 

2.11.1. Explica as características e evolución da arte 
románica e gótica en España. 

2.11.2. Explica as características xerais da arte islámica 
a partir de fontes históricas ou historiográficas. 

2.11.3. Describe os trazos esenciais da mesquita e o 
pazo islámico. 

2.11.4. Explica a evolución da arte hispanomusulmá. 

2.11.5. Explica as características da arte mudéxar e 
especifica, con exemplos de obras concretas, as 
diferenzas entre o mudéxar popular e o cortesán. 

Clasificar, analizar e comentar obras 
significativas da arte medieval española, 
aplicando un método que abranga diferentes 
enfoques (técnico, formal, semántico, 

2.12.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras 
arquitectónicas románicas: San Vicente de Cardona 
(Barcelona), San Martín de Frómista e a catedral de 
Santiago de Compostela. 
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cultural, sociolóxico e histórico). 2.12.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes 
esculturas románicas: "A dúbida de San Tomé", no 
ángulo do claustro de San Domingos de Silos (Burgos), 
"Última cea" do capitel historiado do claustro de San 
Xoán da Peña (Huesca) e fachada de Praterías e Pórtico 
da Gloria da catedral de Santiago. 

2.12.3. Identifica, analiza e comenta as seguintes 
pinturas murais románicas: bóveda da Anunciación aos 
pastores no Panteón Real de San Isidoro de León, e 
ábsida de San Clemente de Tahull (Lleida). 

2.12.4. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras 
arquitectónicas góticas: fachada occidental e interior 
da catedral de León, interior da catedral de Barcelona, 
e interior da igrexa de San Xoán dos Reis, de Toledo. 

2.12.5. Identifica, analiza e comenta as seguintes 
esculturas góticas: tímpano da Portada do Sarmental 
da catedral de Burgos, e retablo de Gil de Siloé, na 
Cartuxa de Miraflores (Burgos). 

2.12.6. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras 
hispanomusulmás: Mesquita de Córdoba, Aljafería de 
Zaragoza, Giralda de Sevilla e Alhambra de Granada. 

Realizar e expor, individualmente ou en 
grupo, traballos de investigación, utilizando 
tanto medios tradicionais como as novas 
tecnoloxías. 

2.13.1. Realiza un traballo de investigación sobre o 
tratamento iconográfico e o significado da visión 
apocalíptica de Cristo e o Xuízo Final na arte medieval. 

Respectar as creacións da arte medieval, 
valorando a súa calidade en relación coa súa 
época e a súa importancia como patrimonio 
que hai que conservar. 

2.14.1. Explica a importancia da arte románica no 
Camiño de Santiago. 

2.14.2. Confecciona un catálogo, con breves 
comentarios, das obras máis salientables de arte 
medieval que se conservan en Galicia. 

Recoñecer e explicar as concepcións estéticas 
e as características esenciais da arte do 
Renacemento, en relación co seu contexto 
histórico e cultural. 

3.1.1. Explica as características esenciais do 
Renacemento italiano e a súa periodización a partir de 
fontes históricas ou historiográficas. 

3.1.2. Especifica as características da arquitectura 
renacentista italiana e explica a súa evolución, desde o 
Quattrocento ao manierismo.  

3.1.3. Especifica as características da escultura 
renacentista italiana e explica a súa evolución, desde o 
Quattrocento ao manierismo. 

3.1.4. Especifica as características da pintura 
renacentista italiana e explica a súa evolución, desde o 
Quattrocento ao manierismo. 

3.1.5. Compara a pintura italiana do Quattrocento coa 
dos pintores góticos flamengos contemporáneos. 

3.1.6. Explica a peculiaridade da pintura veneciana do 
Cinquecento e cita os artistas máis representativos. 

Explicar a función social da arte especificando 
o papel desempeñado por patróns, 
academias, clientes e artistas, e as relacións 
entre eles. 

3.2.1. Describe a práctica do patrocinio no 
Renacemento italiano e as novas reivindicacións dos 
artistas en relación co seu recoñecemento social e a 
natureza do seu labor.  
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Clasificar, analizar e comentar obras 
significativas da arte do Renacemento, 
aplicando un método que abranga diferentes 
enfoques (técnico, formal, semántico, 
cultural, sociolóxico e histórico).  

3.3.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras 
arquitectónicas do Renacemento italiano: cúpula de 
Santa María das Flores e interior da igrexa de San 
Lorenzo, ambas en Florencia e de Brunelleschi; pazo 
Médici-Riccardi en Florencia, de Michelozzo; fachada 
de Santa María Novella e do pazo Rucellai, ambos en 
Florencia e de Alberti; templo de San PietroinMontorio 
en Roma, de Bramante; cúpula e proxecto de planta de 
San Pedro do Vaticano, de Michelangelo; IlGesù en 
Roma, de Giacomodella Porta e Vignola; VillaCapra 
(Villa Rotonda) en Vicenza, de Palladio. 

3.3.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes 
esculturas do Renacemento italiano: primeiro panel da 
"Porta do Paraíso" (da creación do mundo á expulsión 
do Paraíso), de Ghiberti; "Gattamelata", de Donatello; 
"Piedade" do Vaticano, "David", "Moisés" e as tumbas 
mediceas, de Michelangelo; "O rapto das sabinas", de 
Giambologna. 

3.3.3. Identifica, analiza e comenta as seguintes 
pinturas do Renacemento italiano: "O tributo da 
moeda" e A "Trindade", de Masaccio; "Anunciación" do 
Convento de San Marcos en Florencia, de FraAngelico; 
"Madonna do Duque de Urbino", de 
PierodellaFrancesca; "A Virxe das rochas", "A última 
cea" e "A Gioconda", de Leonardo da Vinci; "A Escola 
de Atenas" de Rafael; a bóveda e o "Xuízo Final" da 
Capela Sixtina, de Michelangelo; "A tempestade", de 
Giorgione; "Venus de Urbino" e "Carlos V en 
Mühlberg", de Tiziano; "O lavatorio", de Tintoretto; "As 
vodas de Caná", de Veronés. 

Recoñecer e explicar as concepcións estéticas 
e as características esenciais da arte española 
do Renacemento, en relación co seu contexto 
histórico e cultural. 

3.4.1. Especifica as características peculiares do 
Renacemento español en comparación co italiano.  

3.4.2. Describe a evolución da arquitectura 
renacentista española. 

3.4.3. Explica a peculiaridade da escultura renacentista 
española.  

3.4.4. Explica as características da pintura de El Greco a 
través dalgunhas das súas obras máis representativas. 

Clasificar, analizar e comentar obras 
significativas da arte española do 
Renacemento, aplicando un método que 
abranga diferentes enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociolóxico e histórico).  

3.5.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras 
arquitectónicas do Renacemento español: fachada da 
Universidade de Salamanca; pazo de Carlos V na 
Alhambra de Granada, de Pedro Machuca; mosteiro de 
San Lorenzo de El Escorial, de Juan de Herrera. 

3.5.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras 
escultóricas do Renacemento español: "Sacrificio de 
Isaac" do retablo de San Bieito de Valladolid, de 
AlonsoBerruguete; "Santo enterro", de Juan de Juni. 
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3.5.3. Identifica, analiza e comenta as seguintes 
pinturas de El Greco: "O expolio", "A Santa Liga" ou 
"Adoración do nome de Xesús", "O martirio de San 
Mauricio", "O enterro do Señor de Orgaz", "A 
adoración dos pastores", "O cabaleiro da man no 
peito". 

 Recoñecer e explicar as concepcións 
estéticas e as características esenciais da arte 
do Barroco, en relación co seu contexto 
histórico e cultural. 

3.6.1. Explica as características esenciais do Barroco. 

3.6.2. Especifica as diferenzas entre a concepción 
barroca da arte e a renacentista 

3.6.3. Compara a arquitectura barroca coa 
renacentista. 

3.6.4. Explica as características xerais do urbanismo 
barroco. 

3.6.5. Compara a escultura barroca coa renacentista a 
través da representación de "David" por Michelangelo 
e por Bernini. 

3.6.6. Describe as características xerais da pintura 
barroca e especifica as diferenzas entre a Europa 
católica e a protestante. 

3.6.7. Distingue e caracteriza as grandes tendencias da 
pintura barroca en Italia e os seus principais 
representantes. 

3.6.8. Especifica as peculiaridades da pintura barroca 
flamenga e holandesa. 

Explicar a función social da arte especificando 
o papel desempeñado por patróns, 
academias, clientes e artistas, e as relacións 
entre eles. 

3.7.1. Describe o papel desempeñado no século XVIII 
polas academias en toda Europa e, en particular, polo 
Salón de París. 

Clasificar, analizar e comentar obras 
significativas da arte do Barroco, aplicando un 
método que abranga diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, cultural, 
sociolóxico e histórico).  

3.8.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras 
arquitectónicas do Barroco europeo do século XVII: 
fachada de San Pedro do Vaticano, de CarloMaderno; 
columnata da praza de San Pedro do Vaticano, de 
Bernini; San Carlos das Catro Fontes en Roma, de 
Borromini; Pazo de Versalles, de Le Vau, J.H. Mansart e 
Le Nôtre.  

3.8.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes 
esculturas de Bernini: "David", "Apolo" e "Dafne", "A 
éxtase de Santa Teresa", "Cátedra de San Pedro". 

 

II-. Procedementos e instrumentos de avaliación 

1-. APLICADOS NAS DÚAS PRIMEIRAS AVALIACIÓNS 

Na primeira  e segunda avaliación realizáronse catro exames (dous en cada avaliación). Os exames 

fixeron media sempre e cando tiñan unha nota igual ou superior a 3. De non ser así, e dicir, de ter 

un exame cunha nota inferior a 3, a avaliación considerarase suspensa. Para aprobar a avaliación 



ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
XEOGRAFÍA E HISTORIA                      IES MONELOS 

Curso     
2019 - 2020 

  
 

  Página 
53 

 
  

foi necesario obter unha nota igual ou superior a 5 puntos. Fixéronse probas de recuperación dos 

exames cunha nota inferior a 5 de ámbalas dúas avaliacións. 

 

2. Probas escritas. 10 puntos Realizáronse dous exames escritos por cada avaliación o resultado da 
nota foi a media aritmética destes dous exames.  

 

Nos exames valorábase dous aspectos: vocabulario sobre termos artísticos e comentario de 

obras artísticas. 

 

o No vocabulario dos conceptos valorarase e concreción, e a claridade da explicación 
dentro do marco espacial marcado de 4 ou 5 liñas para cada concepto. O peso do 
vocabulario era dun 20% sobre o conxunto da proba escrita en xeral.  

o Na corrección do comentario de obras escritas tívose en conta as seguintes normas 
básicas:  

 Identificación (ata 1 punto) 
 Contexualización da obra no seu marco histórico e cultural. (ata 1 punto) 
 Análise da obra (ata 2 puntos) 
 Tense en conta en termos xerais do comentario:  
 Correcta redacción   
 Exposición clara e completa e ordenada dos contidos relacionados coa análise 

da obra. 
o O número de obras artísticas a analizar en cada exame eran dúas polo tanto o peso 

dos comentarios era dun 80% sobre o conxunto da proba escrita en xeral. 
 

b) Traballo: A realización das tarefas, comentarios de obras artísticas, traballo na aula (, participación, 

realización das tarefas habituais, etc.).participación na aula poderán subir a nota ata un 

punto Realización das tarefas Valorarase o rigor científico emprego de fontes variadas de 

información (bibliografía impresa, medios de comunicación, tecnoloxías da información) e 

a correcta e ordenada presentación e traballo de campo (visita da Santiago para analizar 

varias obras artísticas in situ). 

 

2-. VALORACIÓN DO TRABALLO DESENVOLTO DENDE A SUSPENSIÓN DAS CLASE PRESENCIAIS 

 

 Establécense dúas medidas:  

 

 Unhas encamiñadas a realizar actividades de recuperación para o alumnado que ten a primeira 

ou a segunda avaliación suspenso. Para isto programáronse unha serie de actividades centrada 

no comentario de obras artísticas que foron comunicadas por correo electrónico e que poden 

ser descargables na aula virtual de historia da arte de 2º de bacharelato. A valoración destas 

actividades pode acadar ata dous puntos que se sumarían a nota que o alumno tivese na 

primeira avaliación ou no exame da segunda avaliación se é o caso.  

 

 Outras ligadas a ampliar contidos da materia que non serán avaliables aplicando os 

mecanismos previstos na programación inicial pero que poderán sumar ata dous puntos sobre 
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a media da nota que tiña antes das suspensión das clases presenciais ordinarias. Como no caso 

anterior foron comunicadas por correo electrónico e as instrucións están comunicadas na aula 

virtual da materia. 

 

3-. CÁLCULO DA NOTA FINAL 

 

 Para aprobar o curso será necesario obter unha nota final, (sumado xa a valoración do traballo 
feito durante a etapa de suspensión de clases presenciais) igual ou superior a 5 
 

 A nota final do alumnado calcúlase do seguinte xeito: NOTA FINAL: (Media das notas acadadas 

antes da suspensión das clases o 12 de marzo) + (puntos acadados polo traballo feito dende a 

suspensión das clases presencias) 

o A puntuación obtida por este traballo no que respecta as actividades de recuperación 

(ata dous puntos como máximo)  sumarase a media das notas acadadas antes da 

suspensión das clases o 12 de marzo. De xeito que ningún alumno poida “ver 

minoradas as cualificacións obtidas nas avaliacións dos trimestres anteriores. 

o A puntuación obtida polo traballo das actividades de ampliación (ata dous puntos 

como máximo) sumarase a media das notas que xa tiña antes do 12 do marzo. Tendo 

en conta que non se pode conceder unha nota superior a 10. 

 

 Quen non reúna estas condicións terá dereito a un exame presencial que se fará no centro no 
mes de xuño. De non ser posible telemática; preferentemente mediante unha proba a través 
de videoconferencia coa plataforma WEBX ou similares. Neste caso a proba será oral e gravada. 
A proba consistirá nunha serie de preguntas sobre os contidos e estándares fundamentais 
sinalados neste documento. 

 

4-. PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

 Proba escrita presencial  Segundo o modelo das probas ordinarias realizadas durante o curso. 

 No caso de non poder facer unha proba presencial a avaliación realizarase tendo en conta os 

traballos e tarefas, que deberán ser remitido ao profesor polo sistema habitual (correo 

electrónico ou entrega no centro) na data sinalada polo centro para a realización das probas de 

setembro. 

 

III. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REPASO, REFORZO, E 

NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)   

 

ACTIVIDADES 

 Actividades de recuperación para o alumnado que ten suspensos os contidos da 1ª ou 2ª 

avaliación remitidos por correo electrónico ou que poden descargarse na aula virtual de  

Historia da Arte do IES Monelos (para o alumnado coa materia suspensa) 
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 Cuestionarios de actividades de ampliación (para todo o alumnado)  sobre os aspectos máis 

destacados dos temas da programación para contestar co apoio do libro de texto, e 

presentacións en diapositivas e vídeos postos a disposición do alumnado. Comunicados 

mediante correo electrónico ou descargables na aula virtual. 

 Clases a través da plataforma CISCOWEBEX para explicar, aclarar e corrixir os temas traballados 

e as actividades realizadas 

 

METODOLOXÍA  

 

 Mediante a aula virtual do centro, o correo electrónico achegase ao alumno as actividades e o 

material para facelas que se detallan máis adiante. 

 O alumnado debe realizar as actividades dentro duns prazos marcados e mediante correo 

electrónico enviar as tarefas realizadas ao profesor 

 Farase unha corrección e valoración individual das actividades realizadas polos alumnos 

mediante o correo electrónico e tamén nas clases telemáticas coa plataforma CISCOWEBEX 

 

MATERIAIS E RECURSOS 

 Presentacións en diapositivas dos temas 

o Aula Virtual 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmonelos/aulavirtual2/course/view.php?id=98 

 Guías de traballo: actividades con preguntas 

o Aula virtual 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmonelos/aulavirtual2/course/view.php?id=98 

 Clases telemáticas a traves do Programa CiscoWebex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmonelos/aulavirtual2/course/view.php?id=98
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmonelos/aulavirtual2/course/view.php?id=98
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.  

 

a) Competencias imprescindibles: 

 

 

 

b) Estándares de aprendizaxe: 

 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Analizar e comentar o mapa topográfico nacional E: 
1/50.000. 

1.4.1. Extrae información do mapa topográfico mediante 
os procedementos de traballo do xeógrafo. 

Distinguir as singularidades do espazo xeográfico 
español establecendo os aspectos que lle confiren 
unidade e os elementos que ocasionan diversidade. 

2.1.1. Debuxa e sinala sobre un mapa físico de España 
as unidades do relevo español, comentando as súas 
características. 

Describir os trazos do relevo español, situando e 
analizando as súas unidades de relevo. 

2.2.1. Identifica e representa nun mapa os elementos do 
relevo que son similares e diferentes do territorio 
peninsular e insular. 

Definir o territorio español subliñando as diferenzas 
das unidades morfoestruturais. 

2.3.1. Enumera e describe os principais trazos do relevo 
de España 

Diferenciar a litoloxía de España, incidindo nas súas 
características e na modelaxe. 

2.4.1. Clasifica as unidades do relevo español segundo 
as súas características xeomorfolóxicas. 

Utilizar correctamente o vocabulario específico da 
xeomorfoloxía. 

2.5.1. Describe sumariamente nun mapa a evolución 
xeolóxica e a conformación do territorio español. 

Sinalar nun mapa de España os dominios climáticos.  3.1.1. Localiza os climas nun mapa de España. 

Distinguir os climas en España e comentar as súas 
características, sinalando os factores e os elementos 
que os compoñen, para diferencialos. 

3.2.1. Describe e compara os climas en España, 
enumerando os factores e os elementos característicos. 

Distinguir os climas en España e a súa 
representación en climogramas. 

3.3.1. Representa e comenta climogramas específicos 
de cada clima. 

Curso      2º Bacharelato 
Data     
 
11 de maio de 20202 

 

Materia    Xeografía de España 
 

CCL Comunicación lingüística  

CAA Aprender a aprender  

CSC Competencias sociais e cívicas  

  
Interpretación dos estándares 

Negriña: repaso, recuperación e/ou reforzo 

Cursiva: ampliación 
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Comentar a información climatolóxica que se deduce 
utilizando mapas de temperaturas ou precipitacións 
de España.  

3.4.1. Comenta as características dos climas españois a 
partir dos seus climogramas representativos 

Analizar os tipos de tempo atmosférico en España 
utilizando os mapas de superficie e de altura. 

3.5.2. Identifica e interpreta nun mapa do tempo os 
elementos que explican os tipos de tempo atmosférico.  

Interpretar un mapa do tempo aplicando as 
características dos tipos de tempo peninsulares ou 
insulares. 

3.6.1. Comenta un mapa do tempo de España 
distinguindo os elementos que explican o tipo de tempo 
característico da estación do ano correspondente. 

Identificar as rexións vexetais. 3.8.1. Identifica nun mapa os dominios vexetais, e 
describe e comenta as súas características. 

Diferenciar razoadamente as formacións vexetais 
españolas. 

3.9.1. Ante unha paisaxe natural, identifica as 
formacións vexetais que aparezan. 

3.9.2. Analiza razoadamente unha cliserie. 

Describir as cuncas fluviais españolas situándoas 
nun mapa e enumerando as súas características. 

4.2.1. Localiza nun mapa de España as principais 
cuncas fluviais. 

Identificar os réximes fluviais máis característicos. 4.3.1. Relaciona os réximes hídricos dos cursos fluviais 
coas posibilidades de aproveitamento hídrico en 
España. 

Describir e reflectir nun mapa as paisaxes naturais 
españolas, identificando os seus trazos. 

5.1.1. Distingue as características dos grandes 
conxuntos paisaxísticos españois. 

5.1.2. Localiza no mapa as paisaxes naturais españolas 
e identifica as súas características. 

Comparar imaxes das variedades de paisaxes 
naturais. 

5.5.1. Diferencia as paisaxes naturais españolas a partir 
de fontes gráficas e comenta imaxes representativas de 
cada unha das variedades de paisaxes naturais 
localizadas en medios de comunicación social, internet 
ou outras fontes bibliográficas. 

Identificar as fontes para o estudo da poboación 
establecendo os procedementos que permiten 
estudar casos concretos. 

6.1.1. Utiliza as ferramentas de estudo da poboación. 

Comentar gráficos e taxas que amosen a evolución 
da poboación española. 

6.2.1. Comenta a pirámide actual de poboación 
española e compáraa con algunha dun período anterior 
ou de previsións futuras. 

6.2.2. Distingue as pirámides de poboación na súa 
evolución histórica. 

Caracterizar a poboación española identificando os 
movementos naturais. 

6.3.1. Aplica a teoría da transición demográfica ao caso 
español.  

Diferenciar a densidade de poboación no espazo 
peninsular e insular, explicando a distribución de 
poboación. 

6.4.1. Comenta o mapa da densidade de poboación 
actual en España. 

Explicar a distribución da poboación española 
identificando as migracións. 

6.5.1. Explica os procesos migratorios antigos que 
afectan a España. 

6.5.2. Identifica e analiza as migracións recentes. 

6.5.3. Explica as relacións entre comunidades 
autónomas en relación coas migracións interiores. 

Comentar un mapa da densidade de poboación de 
España, analizando a súa estrutura. 

6.7.1. Analiza un gráfico da estrutura da poboación 
española. 

Analizar as pirámides de poboación das 
comunidades autónomas, incidindo no caso galego, 
e comentar as súas peculiaridades. 

6.8.1. Resolve problemas de demografía referidos ao 
cálculo de taxas de poboación. 

Explicar as perspectivas de poboación española e a 
ordenación do territorio.  

6.9.1. Selecciona e analiza información sobre as 
perspectivas de futuro da poboación española.  
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Describir as actividades agropecuarias e forestais, 
especificando as características de España. 

7.1.1. Identifica as actividades agropecuarias e 
forestais. 

7.1.2. Diferencia as actividades do sector primario 
doutras actividades económicas. 

Distinguir as paisaxes agrarias, a súa morfoloxía e as 
súas estruturas, establecendo as súas 
características.  

7.2.1. Sitúa nun mapa a distribución dos principais 
aproveitamentos agrarios.  

7.2.2. Achega os aspectos do pasado histórico que 
incidiron nas estruturas agrarias españolas. 

Analizar adecuadamente unha paisaxe rural 
distinguindo o terreo de labor, os bosques e o 
hábitat. 

7.3.1. Selecciona e comenta imaxes que poñen de 
manifesto as características das paisaxes agrarias 
españolas. 

Comprender a evolución da estrutura da propiedade 
e identificar formas de tenza da terra. 

7.4.1. Define historicamente, de forma sumaria, a 
estrutura da propiedade 

Explicar o sector agrario español tendo en conta as 
súas estruturas da propiedade e as características 
das súas explotacións. 

7.5.1. Identifica e analiza as características das 
paisaxes agrarias españolas. 

Explicar a situación do sector agrario español tendo 
en conta o contexto europeo e as políticas da Unión 
Europea. 

7.6.1. Achega datos ou gráficos de aspectos estruturais 
que expliquen o dinamismo dun sector agrario dado. 

7.6.2. Comenta textos xornalísticos que expliquen a 
situación española na PAC. 

Analizar a actividade pesqueira, e definir as súas 
características e os seus problemas. 

7.7.1. Establece as características e as peculiaridades 
da actividade pesqueira española e galega. 

Analizar o proceso de industrialización español 
establecendo as características históricas que 
conducen á situación actual. 

8.1.1. Selecciona e analiza información sobre os problemas 
e a configuración da industria española. 

8.1.2. Establece un eixe cronolóxico para explicar a 
evolución histórica da industrialización española 

Coñecer os factores da industria en España. 8.3.1. Enumera as características da industria española e 
as súas diferenzas rexionais.  

Identificar e comentar os elementos dunha paisaxe 
industrial dada. 

8.4.1. Analiza e comenta paisaxes de espazos industriais. 

Describir os eixes de desenvolvemento industrial 
sobre un mapa, establecendo as súas características 
e as posibilidades de rexeneración e cambio no 
futuro. 

8.5.1. Sinala nun mapa os asentamentos industriais máis 
importantes, distinguindo entre os sectores industriais.  

8.5.2. Localiza e describe as rexións industriais e os eixes 
de desenvolvemento industrial. 

8.5.3. Describe os eixes ou focos de desenvolvemento 
industrial, e as súas perspectivas de futuro. 

Analizar a terciarización da economía española 
establecendo as súas características e a influencia 
no produto interior bruto, e utilizar correctamente a 
terminoloxía do sector servizos. 

9.1.1. Identifica as características do sector terciario 
español. 

Identificar a presenza dos servizos no territorio, 
analizando a súa distribución e o impacto no medio. 

9.2.1. Explica a incidencia do sector servizos para a 
economía española. 

Explicar o sistema de transporte en España, 
distinguindo a articulación territorial que configura. 

9.3.1. Describe como se articulan os medios de 
comunicación máis importantes de España (ferrocarrís, 
estradas, portos e aeroportos). 

9.3.2. Comenta sobre un mapa de transportes a 
transcendencia que este sector ten para articular o territorio. 

9.3.3. Describe e analiza mapas que reflictan un sistema de 
transporte determinado. 

9.3.4. Distingue nun mapa os principais nodos de transporte 
español. 
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Localizar nun mapa os espazos turísticos, e 
enumerar as súas características e as desigualdades 
rexionais. 

9.5.1. Analiza e explica as desigualdades do espazo 
turístico. 

Identificar e comentar unha paisaxe transformado por 
unha importante zona turística. 

9.7.1. Confecciona esquemas para analizar a influencia do 
sector servizos na economía e no emprego en España, a 
partir de imaxes que reflictan o seu impacto nunha paisaxe 

Definir a cidade. 10.1.1. Define cidade e achega exemplos. 

Analizar e comentar planos de cidades, distinguindo 
os seus trazados. 

10.2.1. Analiza e explica o plano da cidade máis próxima ao 
lugar de residencia, ou a máis significativa. 

Identificar o proceso de urbanización e enumerar as 
súas características e as planificacións internas. 

10.3.1. Identifica as características do proceso de 
urbanización. 

Analizar a morfoloxía e a estrutura urbana, e extraer 
conclusións da pegada da historia e a súa expansión 
espacial, reflexo da evolución económica e política 
da cidade. 

10.4.1. Sinala a influencia histórica no plano das cidades 
españolas. 

10.4.2. Explica a morfoloxía urbana e sinala as partes 
dunha cidade sobre un plano desta. 

Analizar e comentar unha paisaxe urbana. 10.5.1. Comenta unha paisaxe urbana a partir dunha fonte 
gráfica. 

10.5.2. Selecciona e analiza imaxes que expliquen a 
morfoloxía e a estrutura urbana dunha cidade coñecida. 

Identificar o papel das cidades na ordenación do 
territorio. 

10.6.1. Explica a xerarquización urbana española. 

Describir a rede urbana española e comentar as 
súas características.  

10.7.1. Describe e analiza as influencias mutuas entre a 
cidade e o espazo que a rodea. 

Describir a organización territorial española 
analizando a estrutura local, autonómica e estatal. 

11.1.1. Localiza e explica nun mapa a organización 
territorial española, partindo do concello e da comunidade 
autónoma. 

Analizar a organización territorial española e 
describir os desequilibrios e os contrastes territoriais, 
así como os mecanismos correctores. 

11.3.1. Enumera os desequilibrios e os contrastes 
territoriais existentes na organización territorial española. 

Definir a situación xeográfica de España no mundo, 
establecendo a súa posición e localizando os seus 
territorios. 

12.1.1. Localiza nun mapa as grandes áreas 
xeoeconómicas e sinala aquelas coas que España ten máis 
relación. 

12.1.2. Identifica aspectos salientables de España na 
situación mundial. 

12.1.3. Localiza a situación española entre as grandes 
áreas xeoeconómicas mundiais. 

Identificar a posición de España na Unión Europea, 
enumerando as políticas rexionais e de cohesión 
territorial que se practican en Europa e que afectan a 
España. 

12.3.1. Extrae conclusións das medidas que a Unión 
Europea toma en política rexional e de cohesión territorial 
que afectan a España. 

12.3.2. Comenta novas xornalísticas ou textos que explican 
a posición de España na Unión Europea. 

Definir a globalización e explicar os seus trazos. 12.4.1. Identifica e describe os trazos da globalización con 
exemplificacións que afecten a España. 

Explicar as repercusións da inclusión de España en 
espazos socioeconómicos e xeopolíticos continentais 
e mundiais, utilizando fontes diversas baseadas en 
material bibliográfico ou en liña e en opinións 
expostas nos medios de comunicación social. 

12.6.1. Explica as repercusións da inclusión de España en 
espazos xeopolíticos e socioeconómicos continentais e 
mundiais a partir de distintas fontes de información 
xeográfica.  
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2. Avaliación e cualificación. 

a) Avaliación: Nota de partida, Procedementos e Instrumentos 

 

Procedementos 
 
Realización de tarefas e actividades diversas (esquemas, resumos, comentarios, exercicios, presentacións,  
etc.) sobre material documental do que disporá todo o alumnado ou ao que ten acceso (Internet) que se 
remitirán ben en documentos – ficha ben nas anotacións de tarefas de Google Classroom á que está 
incorporado todo o alumnado do grupo. A continuación: diferenciamos tarefas de recuperación das tarefas de 
ampliación, as características básicas que deben reunir e a táboa de valoración. 
 
Diferenciamos: 

 
Tarefas de repaso, reforzo e recuperación: para o alumnado con n < 5. O feito de realizar 
sistematicamente estas tarefas pode significar un incremento de ata 1 punto nesa media (e 
conseguir a cualificación de Suficiente – 5 – na avaliación final ordinaria). Deberá terse entregado, 
cando menos, o 80% das tarefas propostas e deben ser realizadas con corrección. Consistirán en 
tarefas de repaso de estándares vistos con antelación á suspensión da actividade lectiva (sinalados en 
negriña). 
 
Con isto, o/a alumno/a poderá acadar  5 (Suficiente) na avaliación ordinaria de xuño.   
 
 Tarefas de ampliación: SÓ para o alumnado que ten unha nota media n≥ 5. Para subir nota. 
Consistirá en tarefas de contidos novos, sinxelas, “que requiran a mínima intervención docente para 
a súa asimilación”. Poderán significar un incremento da nota de ata 1 punto na cualificación final 
(que se suma á nota media n). Versarán, fundamentalmente, sobre estándares non vistos antes da 
suspensión (sinalados en cursiva). 
 
Deberá terse entregado ata o 80% das tarefas propostas e deberán estar realizadas con corrección. 

 
Estas actividades ou tarefas permiten obter a  “puntuación acumulada por tarefas”  que  designaremos coa 

letra a (“puntuación acumulada por tarefas”  =  a). 
 

Nota de partida 
 
A nota de partida vén dada polo parte enteira do número resultante da media aritmética da suma da 1ª e 2ª 
avaliacións que denominamos n: 

Nota 1ª avaliación + Nota 2ª avaliación = n 

                                 2 

A nota da avaliación final ordinaria do/da alumno/a non poderá baixar desa cualificación. 
 
Poderá incrementar esa cualificación de partida (n) ata en 1 punto coa realización dos traballos periódicos e 

de distinta entidade (ao que denominaremos a) que se proporán ao longo deste trimestre: neles valorarase a 

calidade/corrección dos mesmos, a cantidade realizada  e o cumprimento de prazos, especificando os casos no 
apartado Procedementos no que diferenciamos as tarefas para  alumnos/as con n≥5 e as tarefas para 
alumnas/os con  n<5. 
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As tarefas son específicas segundo a situación concreta do alumnado. Non se acumularán tarefas dun tipo e 
doutro (ni as puntuacións) para evitar unha sobrecarga de traballo en determinados/as alumnos/as. Polo 
tanto, as puntuacións de distintas tarefas NON SERÁN ACUMULABLES. 
 
Farase excepción daqueles/as alumnos/as que, contando só cunha parte dos estándares dunha avaliación non 
superados, poidan, sen sobrecarga, realizar tamén as actividades de ampliación. 
 
Os traballos das tarefas (tanto de repaso como de ampliación) deben reunir a debida calidade da etapa e 
curso, rigorosidade na exposición e razoamento, as debidas propiedades textuais (adecuación, coherencia e 
cohesión) e o emprego do vocabulario axeitado e específico da materia de xeito correcto, demostrando a 
adquisición das competencia CAA e CCL no grao adecuado ao curso e etapa. 
 
Deberán entregarse en prazo (a entrega fóra de 
prazo poderase equiparar a tarefa non 
entregada). 
 
 
A valoración das tarefas rexerase pola Táboa 1 
(tanto as de recuperación como as de 
incremento de nota): 

Táboa 1 de valoración de tarefas 

Porcentaxe de traballos 
realizado correctamente 

Puntuación acumulativa 
por tarefas (a) 

80% 0 

85% 0,25 

90% 0,5 

95% 0,75 

100% 1 

 

Instrumentos 
 
Os documentos e tarefas serán enviados polo profesor e , logo, remitidos unha vez realizados polo 
alumnado e rexistrados en Google Classroom, non admitíndose o envío de tarefas valeiras ou a retirada 
das mesmas unha vez entregadas. Estes documentos servirán para cualificar o traballo do/da alumno/a, 
tanto en sistematicidade como na corrección na súa realización. 
 
Os instrumentos serán os medios polos cales o profesor avaliará o labor do alumnado no período 
posterior á suspensión da actividade lectiva e que lle permitirá obter, a través do sistema indicado en 
“Cualificación final”, a nota final de todos/as e cada un/unha dos/as alumnos/as. 
 

b) Cualificación final 
Virá dada por: 
 

- Media aritmética 1ª e 2ª avaliación = n 

(sempre se tomará como referencia a parte enteira do resultado) 
 

- Puntuación acumulada por cualificación de traballo no terceiro trimestre = a 

 

Nota final = n + a (expresada sempre pola parte natural do número, de ser unha expresión 

con decimais) 
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c) Proba extraordinaria de setembro 
- Se é posible, realizarase unha proba escrita presencial na que entrarán todos os estándares de 

aprendizaxe do 1º e 2º trimestre do curso (sinalados en negriña en “Estándares de 
aprendizaxe”). 
 
Modelo: seguirá o modelo proposto pola CIUG para a proba ABAU. 
 

- Se non fose posible a proba presencial, cada alumno/a deberá entregar no centro e dirixida ao 
profesor de Xeografía, perfectamente identificada e cos traballos manuscritos, unha carpeta de 
actividades resoltas que o profesor recollerá e avaliará. A relación de traballos será remitida 
tras a avaliación ordinaria final, no prazo de tempo máis breve posible aos/ás alumnos que non 
superen a materia nesta convocatoria. 
  
As datas, en ambos casos, terán que ser establecidas polo propio Centro e en función das 
circunstancias e daráselle a debida publicidade á convocatoria a través da web do mesmo. 
 
Ponderación dos traballos: 30% (máximo) sobre o número de traballos resoltos sobre o total 
proposto; 60% (máximo) sobre a corrección dos mesmos (establecerase sobre a media 
aritmética da suma da puntuación acadada por cada un dos traballos entregados); 10% 
(máximo) presentación, caligrafía correcta e  expresión. 

 
 

d) Alumnado de materia pendente 
Non hai alumnado con materia pendente. Criterios de avaliación 

Criterios de cualificación 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

reforzo, repaso, e no seu caso ampliación) 

a) ACTIVIDADES 
 

Recuperación, repaso e/ou reforzo 
 
Realización de actividades e traballos de repaso e recuperación 
diversos segundo os estándares de repaso e recuperación (en 
negriña). 
 

Ampliación 
 
Realización de actividades e traballos sobre novos contidos que 
requiran “a mínima intervención docente para a súa 
asimilación” en base aos estándares de ampliación (en cursiva) 
 

b) METODOLOXÍA 
Alumnado con conectividade 
 
Traballos remitidos e recibidos a través de Google Classroom, 
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que se emprega como plataforma de conexión e relación entre 
profesor e alumnado. 
 
Nestes momentos existe conexión con todos/as (dados de alta) 
excepto cunha alumna (con escolarización en domicilio, sendo 
substituída a conexión directa coa mesma pola conexión coa súa 
profesora domiciliaria). 

 
Alumnado sen conectividade 
 
Todos/as os/as alumnos manteñen conexión a través de Google 
Classroom por medio da dirección de correo electrónico 
(excepto o caso mencionado que se resolve como se ten 
explicado arriba). 
 
De xurdir algún problema para recorrer a esta vía, e previa 
solicitude de parte, enviarase semanalmente a relación de 
tarefas fotocopiadas a través do propio centro (onde se 
depositarán: o profesor levará as novas tarefas; o/a alumno/a 
deixará as tarefas realizadas). 
 
Recurso achegado polo Centro en: 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmonelos/node/1724 
(comunicado con data 17/4/2020) ao que, ata o momento, no se 
acolleu ningún/ningunha alumno/a. 
 

MATERIAIS E RECURSOS 

- Libro de texto específico (que os/as alumnos deben ter 
na casa) 
 

- Material diverso remitido polo profesor a través de 
Google Classroom ou do propio correo (enlaces a webs 
ou blogs, películas, Presentacións, material escaneado, 
fichas ou documentos de exercicios, …)  
 

 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás familias 
- Aula virtual do IES Monelos 
- Correo electrónico e aula de Google 

Classroom 

Publicidade 
Publicación obrigatoria na páxina web do 
Centro 

 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmonelos/node/1724
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Información e publicidade con carácter xeral 

Información ao alumnado 
e ás familias 

A través dos correos electrónicos persoais e da 
páxina específica do Departamento na aula virtual 
do Centro. 
Os medios específicos que está empregando cada 
membro do Departamento. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina 
web do Centro 

 


