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2.- AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

AVALIACIÓN. 

Procedementos  e instrumentos de avaliación:  

 

1ª e 2ª AVALIACIÓN: 

Nas dúas primeiras avaliacións o alumnado foi avaliado segundo os procedementos e instrumentos de avaliación 
contemplados na programación entregada a principios de curso, que foron os seguintes: 

A cualificación trimestral de cada alumno establecerase a partir das obtidas no traballo diario en clase a través da 
supervisión das tarefas programadas, máis as obtidas nos diferentes controis. Todas estas probas deberán permitir 
avaliar o grao de concreción na consecución progresiva dos diferentes estándares. 

 

CRITERIOS SOBRE CUALIFICACIÓN 

AVALIACIÓNS PARCIAIS 

Control cada dúas ou tres unidades. A nota media dos controis equivale a un 90% da nota. As faltas de ortografía 
supoñen unha redución da nota. Descóntase 0,1 por falta.  

Aquelas probas cunha puntuación inferior a 4 puntos non farán media entre si, polo que a avaliación estará 
suspensa. Non se fai media con exames que teñan unha puntuación inferior a 4 puntos. 

Ata un 10%... 

 A asistencia continuada (fundamental para aprobar), atención e participación nas clases. 

 Comportamento axeitado e boa actitude na aula. 

 A elaboración de exercicios, monografías, traballos, comentarios, etc. Normalmente dous comentarios de 
texto por trimestre. 

 Realizaremos tamén, por avaliación, dous controis sobre películas relacionadas coa materia vista. Os 
resultados destas probas se sumarán á media acadada nos dous parciais, sempre que superen a nota de 
cinco puntos. Esta puntuación sumará ata 1 punto a nota da avaliación, sempre que ningún dos exames teña 
unha nota inferior a 4 puntos. 

 O alumnado terá que presentar tamén, por avaliación, obrigatoriamente, dous comentarios de texto. Os 
resultados destes traballos se sumarán á media acadada nos dous parciais, sempre que superen a nota de 
cinco puntos. Tal como mencionamos no parágrafo anterior, esta puntuación sumará ata 1 punto a nota da 
avaliación, sempre que ningún dos exames teña unha nota inferior a 4 puntos. 

 A entrega de traballos obrigatorios, como comentarios de texto, esquemas-resumo, informes ou actividades 
en xeral, é condición indispensable para aprobar a avaliación.  

 AS ACTITUDES NEGATIVAS: interrupción intencionada da clase que impida o normal desenvolvemento e 
cause prexuízos ao traballo dos compañeir@s e molestias ao profesor no seu labor docente; actitudes 
pasivas: indiferenza e/ou non participación cando se realicen ou pregunten tarefas de clase; e en xeral, todo 
aquilo que supoña unha falta de respecto ao profesor/a, alumn@s e material poderá influír negativamente 
na nota da avaliación ou avaliacións e contará para a avaliación final. 

 

 

 



3ª AVALIACIÓN:  

Realizarase unha media aritmética entre os resultados acadados na 1ª e na 2ª avaliación. 

Cualificación final :  

O procedemento para obter a cualificación final de curso será o seguinte:  

Calculamos a media aritmética entre as tres avaliacións. Poderiamos subir ata 1,5 puntos a valoración da nota tendo 
en conta os traballos presentados na etapa de confinamento. 

A demora na entrega deste tipo de tarefas suporá unha puntuación negativa. Por cada día de retraso na entrega 
descontarase 1 punto na súa valoración. Con dúas semanas de retraso na entrega considerarase que o traballo non 
foi presentado, a menos que haxa razóns médicas que o xustifiquen. 

O alumno promocionará coa materia superada cando consiga a cualificación de aprobado, isto é, cando obteña cinco 
ou mais puntos na cualificación en calquera das convocatorias determinadas a tal efecto. 

 

Proba extraordinaria de setembro: 

Tal e como establece a lexislación vixente  realizarase unha proba extraordinaria  global no mes de setembro para 
aqueles alumn@s cunha cualificación de suspenso no mes de xuño. No devandito exame, entrará toda a materia do 
curso: todo aquilo visto nas dúas primeiras avaliacións á que se engadirán as tarefas traballadas nesta 3ª avaliación 
desde o momento do confinamento. 

A nota de setembro basearase exclusivamente na que se obteña no exame da devandita convocatoria. 

 

ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE  

Criterios de avaliación e cualificación. Procedementos e instrumentos de avaliación:: 

Ao longo do curso realizouse unha proba da materia correspondente á 1ª e á 2ª avaliación con resultado negativo. 

Por este motivo, e tendo en contas as circunstancias actuais, realizarase unha proba global de toda a materia vista. 

O alumnado terá superada a materia cando obteña cinco ou máis puntos na cualificación da mencionada proba. 

 

 

3.- METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 

(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación). 

Actividades: 

 Cada semana o profesor propón unha serie de actividades para que presente o alumnado. 

 Traballos ou exercicios de repaso para aqueles alumnos que poidan ir retrasados no proceso de aprendizaxe.  

 Actividades de recuperación e repaso para o alumnado que ten a 1ª ou a 2ª avaliación suspensa. 

 Repaso da materia vista ata o momento 

 

A demora na entrega deste tipo de tarefas suporá unha puntuación negativa. Por cada día de retraso na entrega 
descontarase 1 punto na súa valoración. Con dúas semanas de retraso na entrega considerarase que o traballo non 
foi presentado, a menos que haxa razóns médicas que o xustifiquen. 

 

Metodoloxía:  (alumnado con conectividade e sen conectividade): os 34 alumn@s matriculados nesta materia teñen 
conectividade. 32 deles están a presentar as tarefas con regularidade 

 

Materiais e recursos : 



 Libro de texto da editorial Santillana.  

 Moitas das tarefas teñen que buscalas na web 

 

 

 

4.- INFORMACIÓN E PUBLICIDADE  

 Información ao alumnado e ás familias: conta de correo electrónico de Gmail e teléfono cando a conversa o 
requira.  

 Publicidade: Esta adaptación da programación será enviada ao xefe de Departamento para que poida 
“subila” á páxina web do centro.  

 

 

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES  

 

UNIDADE 1: O ANTIGO RÉXIME. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

COMPETENCIAS 

B1-1.1. Extrae os trazos do Antigo 
Réxime dun texto proposto que os 
conteña. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B1-1.2. Obtén e selecciona 
información escrita e gráfica 
relevante, utilizando fontes 
primarias ou secundarias, relativa 
ao Antigo Réxime. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B1-2.1. Clasifica os trazos do 
Antigo Réxime en aspectos 
demográficos, económicos, 
políticos, sociais e culturais. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B1-2.2. Explica as transformacións 
do Antigo Réxime que afectan a 
economía, a poboación e a 
sociedade. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B1-2.3. Analiza a evolución dos 
trazos do Antigo Réxime do século 
XVII e do século XVIII. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B1-3.1. Describe as características 
do parlamentarismo inglés a partir 
de fontes históricas. 

CCL 

CAA 



CSC 

CSIEE 

B1-3.2. Distingue as revolucións 
inglesas do século XVII como 
formas que promoven o cambio 
político do Antigo Réxime. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B1-4.1. Enumera e describe as 
ideas da Ilustración e as ideas do 
Liberalismo do comezo do século 
XIX. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B1-5.1. Sitúa en mapas de Europa 
os diversos países ou reinos en 
función dos conflitos nos que 
interveñen. 

CSC 

CSIEE 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES DO CURSO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA SUPERAR 
A MATERIA 

B1-1. Definir os trazos do Antigo 
Réxime describindo os seus 
aspectos demográficos, 
económicos, políticos, sociais e 
culturais. 

B1-1.1. Extrae os trazos do Antigo 
Réxime dun texto proposto que os 
conteña. 

Analiza textos relacionados con 
aspectos propios do Antigo Réxime 
e extrae as súas propias 
conclusións. 

B1-1.2. Obtén e selecciona 
información escrita e gráfica 
relevante, utilizando fontes 
primarias ou secundarias, relativa 
ao Antigo Réxime. 

Recompila, organiza e analiza 
información relevante sobre o 
Antigo Réxime para completar 
traballos, responder cuestións e 
expor dita información oralmente 
e/ou por escrito. 

B1-2. Distinguir as transformacións 
no Antigo Réxime enumerando as 
que afectan a economía, a 
poboación e a sociedade. 

B1-2.1. Clasifica os trazos do 
Antigo Réxime en aspectos 
demográficos, económicos, 
políticos, sociais e culturais. 

 Analiza e compara a evolución 
da poboación e da sociedade 
a partir de gráficos. 

 Obtén información relacionada 
con aspectos sociais a partir 
da análise de pinturas. 

 Identifica as características da 
industria e da sociedade do 
Antigo Réxime. 

 Recoñece as formas de 
ascender aos estamentos 
privilexiados. 

B1-2.2. Explica as transformacións 
do Antigo Réxime que afectan a 
economía, a poboación e a 
sociedade. 

 Analiza as ferramentas 
agrícolas que se utilizaban na 
época do Antigo Réxime. 

 Explica o desenvolvemento do 
comercio e o nacemento da 
banca moderna. 

 Identifica as diferenzas entre o 
domestic system e o sistema 
gremial. 

B1-2.3. Analiza a evolución dos 
trazos do Antigo Réxime do século 
XVII e do século XVIII. 

 Analiza a evolución dos trazos 
característicos do Antigo 
Réxime. 

B1-3. Explicar o parlamentarismo 
inglés do século XVII resumindo as 
características esenciais do sistema 

B1-3.1. Describe as características 
do parlamentarismo inglés a partir 
de fontes históricas. 

Describe as características do 
parlamentarismo inglés fronte ao 
absolutismo. 



e valorando o papel das revolucións 
para alcanzar as transformacións 
necesarias para logralo. 

B1-3.2. Distingue as revolucións 
inglesas do século XVII como 
formas que promoven o cambio 
político do Antigo Réxime. 

Identifica as revolucións inglesas do 
século XVII como promotoras do 
cambio político do Antigo Réxime. 

B1-4. Relacionar as ideas da 
Ilustración co Liberalismo do 
comezo do século XIX 
establecendo elementos de 
coincidencia entre ambas as 
ideoloxías. 

B1-4.1. Enumera e describe as 
ideas da Ilustración e as ideas do 
Liberalismo do comezo do século 
XIX. 

 Enumera as ideas da 
Ilustración fronte ás do 
absolutismo. 

 Recoñece os pensadores 
ilustrados máis destacados e a 
súa obra. 

 Identifica a Enciclopedia como 
a obra representativa do 
pensamento ilustrado. 

B1-5. Describir as relacións 
internacionais do Antigo Réxime 
demostrando a idea de equilibrio 
europeo. 

B1-5.1. Sitúa en mapas de Europa 
os diversos países ou reinos en 
función dos conflitos nos que 
interveñen. 

 Sitúa nun mapa de Europa os 
diversos países ou reinos en 
función dos conflitos e as súas 
consecuencias. 

 

 

UNIDADE 2. REVOLUCIÓNS LIBERAIS E NACIONALISMO 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

COMPETENCIAS 

B3-1.1. Realiza eixos cronolóxicos 
dos acontecementos da primeira 
metade do século XIX. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B3-2.1. Identifica xerarquías 
causais na guerra de 
independencia de Estados Unidos a 
partir de fontes historiográficas. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B3-3.1. Explica as causas da 
Revolución francesa de 1789. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B3-3.2. Explica esquematicamente 
o desenvolvemento da Revolución 
francesa. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B3-4.1. Identifica nun mapa 
histórico a extensión do Imperio 
Napoleónico. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B3-5.1. Analiza as ideas defendidas 
e as conclusións do Congreso de 
Viena relacionándoas coas súas 
consecuencias. 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B3-6.1. Compara as causas e o 
desenvolvemento das revolucións 

CCL 



de 1820, 1830 e 1848. CAA 

CSC 

CSIEE 

B3-7.1. Describe e explica a 
unificación de Italia e a unificación 
de Alemaña. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B3-8.1. Establece as características 
propias da pintura, a escultura e a 
arquitectura do Neoclasicismo e o 
Romanticismo a partir de fontes 
gráficas. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

B3-9.1. Realiza un friso cronolóxico 
explicativo da independencia das 
colonias hispanoamericanas ao 
comezo do século XIX. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES DO CURSO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA SUPERAR 
A MATERIA 

B3-1. Analizar a evolución política, 
económica, social, cultural e de 
pensamento que caracteriza á 
primeira metade do século XIX 
distinguindo os feitos, personaxes e 
símbolos e encadrándoos en cada 
unha das variables analizadas. 

B3-1.1. Realiza eixos cronolóxicos 
dos acontecementos da primeira 
metade do século XIX. 

 Realiza eixos cronolóxicos dos 
acontecementos da primeira 
metade do século XIX. 

B3-2. Describir as causas e o 
desenvolvemento da 
Independencia de Estados Unidos 
establecendo as causas máis 
inmediatas e as etapas de 
independencia. 

B3-2.1. Identifica xerarquías 
causais na guerra de 
independencia de Estados Unidos a 
partir de fontes historiográficas. 

 Identifica as orixes, as causas 
e as consecuencias da 
independencia dos Estados 
Unidos. 

B3-3. Explicar a partir de 
información obtida en Internet, a 
Revolución francesa de 1789 
incluíndo cada idea obtida nas 
causas, no desenvolvemento e nas 
consecuencias. 

B3-3.1. Explica as causas da 
Revolución francesa de 1789. 

 Explica as orixes da 
Revolución francesa. 

B3-3.2. Explica esquematicamente 
o desenvolvemento da Revolución 
francesa. 

 Explica as distintas etapas da 
Revolución francesa; os seus 
trazos característicos e os 
acontecementos máis 
importantes. 

B3-4. Identificar o Imperio 
Napoleónico localizando a súa 
expansión europea e establecendo 
as súas consecuencias. 

B3-4.1. Identifica nun mapa 
histórico a extensión do Imperio 
Napoleónico. 

 Identifica nun mapa histórico a 
extensión do Imperio 
Napoleónico. 

 Analiza o sistema político 
imposto por Napoleón a partir 
de 1804. 

 Compara os ideais que 
inspiraron a Revolución 
francesa co réxime que 
implantou Napoleón. 

B3-5. Analizar a transcendencia 
que tivo para Europa o Congreso 
de Viena e a restauración do 
Absolutismo identificando as súas 
consecuencias para os diversos 

B3-5.1. Analiza as ideas defendidas 
e as conclusións do Congreso de 
Viena relacionándoas coas súas 
consecuencias. 

 Identifica os principais 
cambios territoriais en Europa 
tras o Congreso de Viena. 

 Analiza as ideas defendidas e 



países implicados. as conclusións do Congreso 
de Viena. 

B3-6. Identificar as revolucións 
burguesas de 1820, 1830 e 1848, 
relacionando as súas causas e o 
seu desenvolvemento. 

B3-6.1. Compara as causas e o 
desenvolvemento das revolucións 
de 1820, 1830 e 1848. 

 Describe e compara as causas 
e o desenvolvemento das 
revolucións de 1820, 1830 e 
1848. 

B3-7. Coñecer o proceso de 
Unificación de Italia e Alemaña, 
obtendo o seu desenvolvemento a 
partir da análise de fontes gráficas. 

B3-7.1. Describe e explica a 
unificación de Italia e a unificación 
de Alemaña. 

 Recoñece os nacionalismos 
(disgregadores e unificadores) 
como unha reacción á 
Restauración. 

 Describe e explica a 
unificación de Italia e a 
unificación de Alemaña a partir 
de fontes gráficas. 

B3-8. Descubrir as manifestacións 
artísticas do comezo do século XIX, 
obtendo información de medios 
bibliográficos ou de Internet e 
presentándoa adecuadamente. 

B3-8.1. Establece as características 
propias da pintura, a escultura e a 
arquitectura do Neoclasicismo e o 
Romanticismo a partir de fontes 
gráficas. 

 Identifica as características do 
Romanticismo e a súa 
influencia na literatura, a 
música e as artes e as 
ciencias. 

 Recoñece os autores e 
científicos máis destacados do 
Romanticismo. 

B3-9. Analizar utilizando fontes 
gráficas a independencia de 
Hispanoamérica. 

B3-9.1. Realiza un friso cronolóxico 
explicativo da independencia das 
colonias hispanoamericanas ao 
comezo do século XIX. 

 Analiza e valora as causas, o 
proceso e as consecuencias 
da independencia de 
Hispanoamérica. 

 Recoñece algúns dos 
principais personaxes da 
independencia de 
Hispanoamérica. 

 Identifica e sitúa nun mapa os 
países que xurdiron das 
colonias españolas e 
portuguesas en América. 

 

UNIDADE 3. A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES COMPETENCIAS 

B2-1.1. Identifica as causas da 
Primeira Revolución Industrial. 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B2-2.1. Analiza comparativa e 
esquematicamente as dúas 
Revolucións Industriais. 

CAA 

CSC 

B2-3.1. Sinala os cambios sociais 
máis relevantes do século XIX 
asociándoos ao proceso da 
Revolución Industrial. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B2-4.1. Localiza nun mapa os 
países industrializados e as súas 
rexións industriais. 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B2-5.1. Compara as correntes de 
pensamento social da época da 
Revolución Industrial: socialismo 
utópico, socialismo científico e 

CAA 

CSC 



anarquismo. 

B2-6.1. Explica as causas e 
consecuencias das crises 
económicas e as súas posibles 
solucións a partir de fontes 
históricas. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B2-6.2. Analiza aspectos que 
expliquen o desenvolvemento 
económico do sector industrial dos 
primeiros países industrializados, a 
partir de fontes historiográficas. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B2-6.3. Comenta mapas que 
expliquen a evolución da extensión 
redes de transporte: ferrocarril, 
estradas e canles. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES DO CURSO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA SUPERAR 
A MATERIA 

B2-1. Describir as Revolucións 
Industriais do século XIX, 
establecendo os seus trazos 
característicos e as súas 
consecuencias sociais. 

B2-1.1. Identifica as causas da 
Primeira Revolución Industrial. 

 Identifica as causas da 
Revolución Industrial. 

B2-2. Obter información, que 
permita explicar as Revolucións 
Industriais do século XIX, 
seleccionándoa das fontes 
bibliográficas ou en liña nas que se 
ache dispoñible. 

B2-2.1. Analiza comparativa e 
esquematicamente as dúas 
Revolucións Industriais. 

 Analiza, identifica e explica os 
factores que favoreceron a 
Revolución Industrial e as 
industrias que as fomentaron 
consultando diversas fontes. 

B2-3. Identificar os cambios nos 
transportes, agricultura e poboación 
que influíron ou foron consecuencia 
da Revolución Industrial do século 
XIX. 

B2-3.1. Sinala os cambios sociais 
máis relevantes do século XIX 
asociándoos ao proceso da 
Revolución Industrial. 

 Recoñece a aparición dunha 
nova estrutura social como 
consecuencia da Revolución 
Industrial e a importancia que 
o proletariado tivo nela. 

 Identifica e describe as clases 
sociais da estrutura social. 

B2-4. Enumerar os países que 
iniciaron a industrialización, 
localizándoos adecuadamente e 
establecendo as rexións onde se 
produce ese avance. 

B2-4.1. Localiza nun mapa os 
países industrializados e as súas 
rexións industriais. 

 Identifica os países 
industrializados e as súas 
rexións industriais e localízaos 
nun mapa. 

B2-5. Analizar e seleccionar ideas 
que identifiquen as características 
da economía industrial e as 
correntes de pensamento que 
pretenden mellorar a situación dos 
obreiros do século XIX. 

B2-5.1. Compara as correntes de 
pensamento social da época da 
Revolución Industrial: socialismo 
utópico, socialismo científico e 
anarquismo. 

 Recoñece as ideas xurdidas 
coa Revolución Industrial 
(liberalismo económico e 
capitalismo) e identifica aos 
pensadores máis relevantes. 

B2-6. Utilizar o vocabulario histórico 
con precisión, inseríndoo no 
contexto adecuado. 

B2-6.1. Explica as causas e 
consecuencias das crises 
económicas e as súas posibles 
solucións a partir de fontes 
históricas. 

 Explica as causas e 
consecuencias das crises 
económicas. 

B2-6.2. Analiza aspectos que 
expliquen o desenvolvemento 
económico do sector industrial dos 
primeiros países industrializados, a 
partir de fontes historiográficas. 

 Analiza aspectos que 
expliquen o desenvolvemento 
económico do sector 
industrial. 

B2-6.3. Comenta mapas que  Comenta mapas que 



expliquen a evolución da extensión 
redes de transporte: ferrocarril, 
estradas e canles. 

expliquen a evolución da 
extensión redes de transporte: 
ferrocarril, estradas e canles. 

 

 

UNIDADE 4. SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL E IMPERIALISMO 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

 

B2-1.2. Explica razoadamente a 
evolución cara á II Revolución 
Industrial. 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B2-2.1. Analiza comparativa e 
esquematicamente as dúas 
Revolucións Industriais. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B4-1.1. Realiza un diagrama 
explicando cadeas causais e 
procesos dentro do período “finais 
do século XIX e comezos do XX”. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B4-2.1. Elabora un eixe cronolóxico 
con feitos que explican a evolución 
durante a segunda metade do 
século XIX de Inglaterra, Francia, 
Alemaña, Imperio Austrohúngaro, 
Rusia, Estados Unidos e Xapón. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B4-3.1. Identifica e explica 
razoadamente as causas e as 
consecuencias da expansión 
colonial da Segunda Metade do 
século XIX. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B4-3.2. Localiza nun mapamundi as 
colonias das distintas potencias 
imperialistas. 

CD 

CA 

CSC 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES DO CURSO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA SUPERAR 
A MATERIA 

B2-1. Describir as Revolucións 
Industriais do século XIX, 
establecendo os seus trazos 
característicos e as súas 
consecuencias sociais. 

B2-1.2. Explica razoadamente a 
evolución cara á II Revolución 
Industrial. 

 Identifica as causas da 
Revolución Industrial. 

 Recoñece a expansión 
demográfica e as grandes 
migracións como 
consecuencias sociais da 
Revolución Industrial. 

B2-2. Obter información, que 
permita explicar as Revolucións 

B2-2.1. Analiza comparativa e 
esquematicamente as dúas 

 Analiza, identifica e explica os 
factores que favoreceron a II 



Industriais do século XIX, 
seleccionándoa das fontes 
bibliográficas ou en liña nas que se 
ache dispoñible. 

Revolucións Industriais. Revolución Industrial e as 
industrias que a fomentaron 
consultando diversas fontes. 

B4-1. Describir as transformacións 
e conflitos xurdidos a finais do 
século XIX e comezos do século 
XX distinguindo o desenvolvemento 
dos mesmos e os factores 
desencadeantes. 

B4-1.1. Realiza un diagrama 
explicando cadeas causais e 
procesos dentro do período “finais 
do século XIX e comezos do XX”. 

 Realiza un eixe cronolóxico 
cos acontecementos 
relacionados coa II Revolución 
Industrial. 

B4-2. Analizar a evolución política, 
social e económica dos principais 
países europeos, ademais de 
Xapón e Estados Unidos, a finais 
do século XIX presentando 
información que explique tales 
feitos. 

B4-2.1. Elabora un eixe cronolóxico 
con feitos que explican a evolución 
durante a segunda metade do 
século XIX de Inglaterra, Francia, 
Alemaña, Imperio Austrohúngaro, 
Rusia, Estados Unidos e Xapón. 

 Analiza e identifica os feitos 
que explican a evolución 
durante a Segunda Metade do 
século XIX de Inglaterra, 
Francia, Alemaña, Rusia. 
Estados Unidos e Xapón. 

B4-3. Describir a expansión 
imperialista de europeos, 
xaponeses e estadounidenses a 
finais do século XIX, establecendo 
as súas consecuencias. 

B4-3.1. Identifica e explica 
razoadamente as causas e as 
consecuencias da expansión 
colonial da Segunda Metade do 
século XIX. 

 Valora as causas e as 
consecuencias do 
colonialismo. 

B4-3.2. Localiza nun mapamundi as 
colonias das distintas potencias 
imperialistas. 

 Localiza en mapas as colonias 
das distintas potencias 
imperialistas. 

 

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

COMPETENCIAS 

B2-3.1. Sinala os cambios sociais 
máis relevantes do século XIX 
asociándoos ao proceso da 
Revolución Industrial. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B2-3.3. Identifica en imaxes os 
elementos propios da vida nunha 
cidade industrial do século XIX. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B2-5.1. Compara as correntes de 
pensamento social da época da 
Revolución Industrial: socialismo 
utópico, socialismo científico e 
anarquismo. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B2-5.2. Distingue e explica as 
características dos tipos de 
asociacionismo obreiro. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES DO CURSO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA SUPERAR 
A MATERIA 

B2-3. Identificar os cambios nos 
transportes, na agricultura e na 
poboación que influíron ou foron 

B2-3.1. Sinala os cambios sociais 
máis relevantes do século XIX 
asociándoos ao proceso da 

 Sinala os cambios producidos 
nas sociedades industriais. 



consecuencia da Revolución 
Industrial do século XIX. 

Revolución Industrial.  Identifica a cidade como o 
centro da nova sociedade. 

 Recoñece as formas de vida 
das elites sociais e da 
burguesía. 

 Identifica e describe os niveis 
de vida e as condicións de 
traballo da clase obreira. 

B2-3.3. Identifica en imaxes os 
elementos propios da vida nunha 
cidade industrial do século XIX. 

 Identifica os elementos 
propios da vida nunha cidade 
industrial do século XIX. 

B2-5. Analizar seleccionando ideas 
que identifiquen as características 
da economía industrial e as 
correntes de pensamento que 
pretenden mellorar a situación dos 
obreiros do século XIX. 

B2-5.1. Compara as correntes de 
pensamento social da época da 
Revolución Industrial: socialismo 
utópico, socialismo científico e 
anarquismo. 

 Compara as correntes de 
pensamento social da 
Revolución Industrial: 
socialismo utópico, socialismo 
científico e anarquismo. 

B2-5.2. Distingue e explica as 
características dos tipos de 
asociacionismo obreiro. 

 Distingue e explica as 
características dos tipos de 
asociacionismo obreiro. 

 Identifica e explica as orixes, o 
desenvolvemento e a crise da 
I e II Internacional Socialista. 

 Valora o papel do 
internacionalismo no século 
XIX e o legado das 
Internacionais ao sindicalismo 
e ao socialismo actuais. 

 

 

UNIDADE 6. AS GRANDES POTENCIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

COMPETENCIAS 

B4-2.2. Explica as características 
que permiten identificar a Inglaterra 
Vitoriana. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B4-2.3. Analiza textos relativos á 
época de Napoleón III en Francia. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B4-2.4. Identifica e explica 
razoadamente os feitos que 
converten a Alemaña durante o 
mandato de Bismarck nunha 
potencia europea. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B4-3.1. Identifica e explica 
razoadamente as causas e as 
consecuencias da expansión 
colonial da Segunda Metade do 
século XIX. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B4-4.1. Describe as alianzas dos 
países máis destacados durante a 
Paz Armada. 

CCL 

CAA 



CSC 

CSIEE 

B8-1.3. Compara utilizando mapas 
de situación dos países dos 
Balcáns desde os anos 80 ata a 
actualidade. 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B8-5.2. Describe e analiza as 
causas, o desenvolvemento e as 
consecuencias da guerra dos 
Balcáns especialmente en 
Iugoslavia. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES DO CURSO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA SUPERAR 
A MATERIA 

B4-2. Analizar a evolución política, 
social e económica dos principais 
países europeos, ademais de 
Xapón e Estados Unidos a finais do 
século XIX presentando 
información que explique tales 
feitos. 

B4-2.2. Explica as características 
que permiten identificar a Inglaterra 
Vitoriana. 

 Explica as características que 
permiten identificar a 
Inglaterra vitoriana (apertura 
política e reformismo). 

B4-2.3. Analiza textos relativos á 
época de Napoleón III en Francia. 

 Explica as claves da 
transformación de imperio 
francés dende o Segundo 
Imperio ata a III República. 

B4-2.4. Identifica e explica 
razoadamente os feitos que 
converten a Alemaña durante o 
mandato de Bismarck nunha 
potencia europea. 

 Identifica e explica os feitos 
que converten a Alemaña 
durante o mandato de 
Bismarck nunha potencia 
europea. 

B4-3. Describir a expansión 
imperialista de europeos, 
xaponeses e estadounidenses a 
finais do século XIX, establecendo 
as súas consecuencias. 

B4-3.1. Identifica e explica 
razoadamente as causas e as 
consecuencias da expansión 
colonial da Segunda Metade do 
século XIX. 

 Recoñece os trazos propios 
de cada un dos imperios 
plurinacionais 
(austrohúngaros, ruso e turco). 

 Identifica a Estados Unidos 
como unha potencia 
emerxente desde a súa 
independencia ata a súa 
consolidación como nación 
democrática. 

B4-4. Comparar sinteticamente os 
distintos sistemas de alianzas do 
período da Paz Armada. 

B4-4.1. Describe as alianzas dos 
países máis destacados durante a 
Paz Armada. 

 Recoñece as relacións 
internacionais que se 
propiciaron en Europa no 
período 1870-1914. 

 Identifica a Tripla Alianza e a 
Tripla Entente como exemplos 
dos resultados das relacións 
internacionais do período 
1870-1914. 

B8-1. Describir a situación dos 
Balcáns a finais do século XX, 
establecendo os seus trazos máis 
significativos desde unha 
perspectiva política, social e 
económica. 

B8-1.3. Compara utilizando mapas 
de situación dos países dos 
Balcáns desde os anos 80 ata a 
actualidade. 

 Analiza os conflitos sen 
resolver nos Balcáns 
utilizando un mapa. 

B8-5. Identificar o problema dos 
Balcáns enumerando as causas 
que explican o xurdimento de tal 
situación e resumindo os feitos que 
configuran o desenvolvemento de 

B8-5.2. Describe e analiza as 
causas, o desenvolvemento e as 
consecuencias da guerra dos 
Balcáns especialmente en 
Iugoslavia. 

 Identificar o problema dos 
Balcáns e enumerar as súas 
causas explicando os feitos 
que configuran o 
desenvolvemento de conflitos 



conflitos nesta zona. nesta zona. 

 

 

 

UNIDADE 7. A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES COMPETENCIAS 

B4-5.1. Identifica a partir de fontes 
históricas ou historiográficas as 
causas da I Guerra Mundial. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE CCL 

CSC 

CSIEE 

B4-6.1. Analiza e explica as 
distintas etapas da Gran Guerra a 
partir de mapas históricos. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B4-7.1. Extrae conclusións de 
gráficos e de imaxes sobre as 
consecuencias da I Guerra Mundial. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B5-3.1. Explica os acordos dos 
Tratados de Paz da I Guerra 
Mundial e analiza as súas 
consecuencias a curto prazo. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B5-3.2. Analiza o papel que xoga a 
Sociedade de Nacións nas 
relacións internacionais, a partir de 
fontes históricas. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES DO CURSO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA SUPERAR 
A MATERIA 

B4-5. Distinguir os acontecementos 
que conducen á declaración das 
hostilidades da Primeira Guerra 
Mundial, desenvolvendo as súas 
etapas e as súas consecuencias. 

B4-5.1. Identifica a partir de fontes 
históricas ou historiográficas as 
causas da I Guerra Mundial. 

 Identifica causas que 
propiciaron a I Guerra 
Mundial. 

 Explica a formación dos dous 
bloques de alianzas 
internacionais. 

 Analiza a influencia das crises 



en Marrocos e nos Balcáns no 
estalido da I Guerra Mundial. 

 Identifica o atentado de 
Saraievo como o detonante da 
guerra. 

B4-6. Localizar fontes primarias e 
secundarias (en bibliotecas, 
Internet, etc.) e extraer información 
de interese, valorando criticamente 
a súa fiabilidade. 

B4-6.1. Analiza e explica as 
distintas etapas da Gran Guerra a 
partir de mapas históricos. 

 Describe e compara as 
distintas fases da guerra. 

 Explica e valora a intervención 
de Estados Unidos na I Guerra 
Mundial. 

 Analiza e explica o 
desenvolvemento da guerra 
en Europa a partir de mapas 
históricos. 

B4-7. Utilizar o vocabulario histórico 
con precisión, inseríndoo no 
contexto histórico de finais do 
século XIX e comezos do XX. 

B4-7.1. Extrae conclusións de 
gráficos e de imaxes sobre as 
consecuencias da I Guerra Mundial. 

 Extrae conclusións de gráficos 
e de imaxes sobre as 
consecuencias da I Guerra 
Mundial. 

 Analiza as repercusións 
demográficas, económicas e 
sociais da guerra. 

 Compara a repercusión da I 
Guerra Mundial sobre os 
distintos grupos sociais. 

B5-3. Identificar os Tratados de Paz 
da I Guerra Mundial establecendo 
como unha consecuencia o 
xurdimento da Sociedade de 
Nacións. 

B5-3.1. Explica os acordos dos 
Tratados de Paz da I Guerra 
Mundial e analiza as súas 
consecuencias a curto prazo. 

 Explica os acordos dos 
tratados de paz da I Guerra 
Mundial. 

 Analiza o papel dos 
vencedores e os vencidos na 
Conferencia de Paz de París. 

 Valora as repercusións 
políticas dos tratados de paz. 

 Analiza as consecuencias dos 
tratados de paz a través de 
mapas históricos. 

B5-3.2. Analiza o papel que xoga a 
Sociedade de Nacións nas 
relacións internacionais, a partir de 
fontes históricas. 

 Describe o papel da 
Sociedade de Nacións nas 
relacións internacionais. 

 Explica as causas dos 
problemas territoriais da 
posguerra. 

 Analiza como afectou a 
guerra ás colonias. 

 

 

 

UNIDADE 8. A REVOLUCIÓN RUSA E A URSS 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

COMPETENCIAS 

B5-2.1. Identifica e explica 
algunhas das causas da Revolución 
Rusa de 1917. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B5-2.2. Compara a Revolución 
Rusa de Febreiro de 1917 coa de 

CCL 



Outubro de 1917. CAA 

CSC 

CSIEE 

Identifica as características máis 
importantes da ditadura estalinista 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES DO CURSO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA SUPERAR 
A MATERIA 

B5-2. Esquematizar o 
desenvolvemento da Revolución 
Rusa de 1917 recoñecendo as súas 
etapas e os seus protagonistas 
máis significativos e establecendo 
as súas consecuencias. 

B5-2.1. Identifica e explica 
algunhas das causas da Revolución 
Rusa de 1917. 

 Explica cal era a situación de 
Rusia a comezos do século 
XX e cales foron os 
desencadeantes da 
Revolución rusa. 

 Compara a política que 
defendía cada un dos partidos 
de oposición ao tsarismo. 

 Analiza os motivos do 
malestar social en Rusia a 
comezos do século XX. 

 Valora os motivos polos que 
se frustraron as reformas 
abertas pola Revolución de 
1905. 

 Explica as causas profundas 
da Revolución de 1917. 

B5-2. Esquematizar o 
desenvolvemento da Revolución 
Rusa de 1917 recoñecendo as súas 
etapas e os seus protagonistas 
máis significativos e establecendo 
as súas consecuencias. 

B5-2.2. Compara a Revolución 
Rusa de Febreiro de 1917 coa de 
Outubro de 1917. 

 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 políticas do 
réxime de Stalin. 

 

 

UNIDADE 9. A ECONOMÍA DE ENTREGUERRAS. A GRAN DEPRESIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

COMPETENCIAS 

B5-1.1. Explica as características 
do período de Entreguerras. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B5-4.2. Comenta material variado 
como textos, gráficas... que 
explican a crise económica de 
1929. 

CCL 

CAA 

CSC 



CSIEE 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES DO CURSO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA SUPERAR 
A MATERIA 

B5-1. Recoñecer as características 
do período de Entreguerras 
inseríndoas nos correspondentes 
aspectos políticos, económicos, 
sociais ou culturais. 

B5-1.1. Explica as características 
do período de Entreguerras. 

 Explica os efectos económicos 
e financeiros da guerra para 
os países contendentes. 

 Compara a situación 
económica da posguerra en 
Estados Unidos e en Europa. 

 Describe a evolución da 
economía mundial entre 1919 
e 1924. 

 Analiza as distintas políticas 
para controlar a inflación e pór 
as bases para a recuperación 
da economía mundial. 

 Valora a importancia dos 
novos medios de 
comunicación. 

 Explica por que a sociedade 
de entreguerras foi unha 
sociedade en transformación. 

B5-4.2. Comenta material variado 
como textos, gráficas... que 
explican a crise económica de 
1929. 

 Explica por que se afundiu a 
Bolsa de Nova York en 
outubro de 1929. 

 Analiza gráficas que explican 
aspectos da crise económica 
de 1929. 

 Analiza os efectos en cadea 
desatados polo crac bolsista. 

 Compara as políticas que os 
distintos países puxeron en 
marcha na década de 1930 
para frear a crise. 

 Analiza a política do New Deal 
e sinala que consecuencias 
tivo a súa aplicación. 

 

 

UNIDADE 10. O ASCENSO DOS TOTALITARISMOS FASCISTA E NAZI 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

COMPETENCIAS 

B5-1.1. Explica as características 
do período de Entreguerras. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B5-5.1. Compara o fascismo 
italiano e o nazismo alemán. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 



B5-5.2. Distingue as principais 
características do fascismo.  

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES DO CURSO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA SUPERAR 
A MATERIA 

B5-1. Recoñecer as características 
do período de Entreguerras 
inseríndoas nos correspondentes 
aspectos políticos, económicos, 
sociais ou culturais. 

B5-1.1. Explica as características 
do período de Entreguerras. 

 Explica a crise das 
democracias liberais europeas 
no período de entreguerras. 

 Compara o que ocorreu nas 
novas democracias e nos 
países cunha longa tradición 
democrática na Europa de 
entreguerras. 

 Analiza e valora o avance das 
ideoloxías autoritarias, 
antidemocráticas e 
ultranacionalistas na Europa 
de entreguerras. 

B5-5. Recoñecer a transcendencia 
dos fascismos europeos como 
ideoloxías que conduciron ao 
desencadeamento de conflitos no 
panorama europeo do momento. 

B5-5.1. Compara o fascismo 
italiano e o nazismo alemán. 

 Resume os factores que 
favoreceron a chegada ao 
poder de Mussolini. 

 Analiza as tácticas que 
empregou o fascismo para 
alcanzar o poder. 

 Explica como logrou a ditadura 
de Mussolini un estrito control 
da sociedade e da cultura. 

 Describe a evolución da 
economía italiana baixo o 
réxime fascista. 

 Explica que problemas 
debilitaron a República de 
Weimar. 

 Compara o fascismo co 
nazismo, as súas tácticas para 
chegar ao poder e o proceso 
de implantación dos seus 
Estados totalitarios. 

 Analiza como levou a cabo o 
adoutrinamento da sociedade 
no fascismo e no nazismo. 

B5-5.2. Distingue as principais 
características do fascismo.  

 Enumera e describe as 
principais características do 
fascismo. 

 Compara as características do 
fascismo coas dunha 
democracia. 

 Compara o totalitarismo 
fascista co comunista 
indicando as súas similitudes 
e diferenzas. 

 Investiga en internet sobre a 
orixe dos símbolos fascistas. 

 

 

UNIDADE 11. A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 



 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

COMPETENCIAS 

B5-6.1. Identifica e explica as 
causas desencadeantes da II 
Guerra Mundial a partir de fontes 
históricas. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B5-6.2. Explica as etapas da II 
Guerra Mundial tanto na fronte 
europea como na guerra do 
Pacífico. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B5-6.3. Analiza o desenvolvemento 
da II Guerra Mundial a partir de 
mapas históricos. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B5-7.1. Describe as consecuencias 
da II Guerra Mundial. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B5-8.1. Analiza imaxes que 
explican o Holocausto levado a 
cabo pola Alemaña Nazi. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B5-8.2. Sintetiza textos que 
explican a intervención da ONU nas 
relacións internacionais e asuntos 
de descolonización. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES DO CURSO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA SUPERAR 
A MATERIA 

B5-6. Establecer as etapas do 
desenvolvemento da II Guerra 
Mundial, distinguindo as que 
afectaron a Europa e as que 
afectaron a Estados Unidos e 
Xapón. 

B5-6.1. Identifica e explica as 
causas desencadeantes da II 
Guerra Mundial a partir de fontes 
históricas. 

 Identifica e describe os feitos 
que conduciron á II Guerra 
Mundial. 

 Analiza a política 
expansionista dos réximes 
totalitarios. 

 Valora a reacción das 
democracias ante a política 
exterior alemá, rusa e 
xaponesa. 

B5-6.2. Explica as etapas da II 
Guerra Mundial tanto na fronte 
europea como na guerra do 

 Explica as etapas da II Guerra 
Mundial. 

 Identifica as razóns do éxito 



Pacífico. inicial do exército alemán en 
Europa. 

 Explica as razóns do ataque 
de Xapón a Estados Unidos. 

 Analiza as consecuencias da 
invasión alemá da URSS. 

 

B5-6.3. Analiza o desenvolvemento 
da II Guerra Mundial a partir de 
mapas históricos. 

 Analiza o desenvolvemento da 
II Guerra Mundial a partir de 
mapas históricos. 

 Analiza a forma en que a 
Alemaña nazi sostivo o 
esforzo produtivo que esixiu a 
guerra. 

 Explica as razóns polas que 
certos sectores dos países 
ocupados colaboraron co 
réxime nazi. 

 Investiga a resistencia contra 
os nazis na propia Alemaña. 

B5-7. Analizar o papel da guerra 
mundial como elemento de 
transformación da vida cotiá. 

B5-7.1. Describe as consecuencias 
da II Guerra Mundial. 

 Describe as consecuencias da 
II Guerra Mundial. 

 Recoñece a II Guerra Mundial 
como a maior catástrofe que 
sufriu a humanidade. 

 Analiza os cambios políticos e 
territoriais que experimentou 
Europa tras o final do conflito 
servíndose de mapas. 

 Explica os acordos asinados 
nas Conferencias de Ialta e de 
Potsdam. 

B5-8. Obter e seleccionar 
información escrita e gráfica 
relevante, utilizando fontes 
primarias ou secundarias, relativa 
tanto ao período de Entreguerras 
como á II Guerra Mundial e a 
posguerra. 

B5-8.1. Analiza imaxes que 
explican o Holocausto levado a 
cabo pola Alemaña Nazi. 

 Analiza imaxes que explican o 
Holocausto levado a cabo pola 
Alemaña Nazi 

 Recoñece o Holocausto 
levado a cabo pola Alemaña 
nazi como un crime contra a 
humanidade. 

B5-8.2. Sintetiza textos que 
explican a intervención da ONU nas 
relacións internacionais e asuntos 
de descolonización. 

 Describe e valora o labor e os 
obxectivos da ONU nas 
relacións internacionais. 

 

 

 

 

UNIDADE 12. A GUERRA FRÍA 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

COMPETENCIAS 

B6-1.1. Localiza nun mapa os 
países que forma o bloque 
comunista e capitalista. 

CAA 

B6-1.2. Compara os sistemas 
políticos, económicos e ideolóxicos 
dos dous bloques. 

CSC 



 

B6-2.1. Identifica e explica os 
conflitos da Guerra Fría. 

CSC 

B6-3.1. Identifica e explica as 
distintas etapas da Guerra Fría. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES DO CURSO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA SUPERAR 
A MATERIA 

B6-1. Describir os feitos políticos, 
económicos, sociais e culturais que 
explican o xurdimento dos dous 
bloques antagónicos, clasificándoos 
e presentándoos adecuadamente. 

B6-1.1. Localiza nun mapa os 
países que forma o bloque 
comunista e capitalista. 

 Localiza nun mapa os países 
que forma o bloque comunista 
e capitalista. 

 B6-1.2. Compara os sistemas 
políticos, económicos e ideolóxicos 
dos dous bloques. 

 

 Compara os sistemas 
políticos, económicos e 
ideolóxicos dos dous bloques. 

 Explica o proceso que levou á 
Guerra Fría. 

 Analiza o papel das Nacións 
Unidas durante a Guerra Fría. 

B6-2. Distinguir feitos que explican 
o enfrontamento entre o bloque 
comunista e capitalista, revisando 
as noticias dos medios de 
comunicación da época. 

B6-2.1. Identifica e explica os 
conflitos da Guerra Fría. 

 Investiga a guerra civil grega, 
os bandos e os apoios 
recibidos. 

 Identifica e explica que son o 
Plan Marshall, o COMECON, 
a OTAN, o Pacto de Varsovia, 
a SEATO, o Pacto de Bagdad. 

 Enumera e localiza nun mapa 
os países que formaban cada 
bloque. 

 Describe e analiza a 
expansión do enfrontamento 
entre os bloques a Asia. 

B6-3. Interpretar a Guerra Fría, a 
Coexistencia Pacífica e a 
Distensión e as súas 
consecuencias establecendo 
acontecementos que exemplifiquen 
cada unha destas etapas das 
relacións internacionais. 

B6-3.1. Identifica e explica as 
distintas etapas da Guerra Fría. 

 Compara a coexistencia 
pacífica e a etapa de máxima 
tensión. 

 Describe o movemento dos 
países non aliñados. 

 Explica os factores que 
favoreceron o inicio do 
desxeo. 

 Analiza os conflitos internos 
que tiveron lugar en cada 
bloque e entre ambos os 
bloques. 

 Compara a situación de cada 
unha das dúas superpotencias 
ao longo da Guerra Fría. 

 Describe a revolución 
islamista en Irán, a invasión 
soviética de Afganistán e a 
caída do muro de Berlín. 

 Analiza a reacción de Estados 
Unidos ante a ofensiva 
estratéxica da URSS. 

 Valora a existencia de armas 



nucleares. 

 Valora o final da Guerra Fría. 

 

 

 

UNIDADE 13. EVOLUCIÓN DOS BLOQUES NUN MUNDO BIPOLAR 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

COMPETENCIAS 

B6-4.1. Explica algunhas 
características da economía 
capitalista a partir de gráficas. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B6-4.2. Establece razoada e 
comparativamente as diferenzas 
entre o mundo capitalista e o 
mundo comunista. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B6-5.1. Explica algunhas 
características da economía 
comunista a partir de gráficas. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE. 

B8-2.1. Describe os trazos políticos 
e socioeconómicos da URSS desde 
a época de Breznev ata a de 
Gorbachov. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES DO CURSO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA SUPERAR 
A MATERIA 

B6-4. Comparar e analizar o 
modelo capitalista co comunista 
desde o punto de vista político, 
social, económico e cultural. 

B6-4.1. Explica algunhas 
características da economía 
capitalista a partir de gráficas. 

 Explica algunhas 
características da economía 
capitalista a partir de gráficas. 

B6-4.2. Establece razoada e 
comparativamente as diferenzas 
entre o mundo capitalista e o 
mundo comunista. 

 Explica as diferenzas entre o 
modelo capitalista e o modelo 
comunista. 

 

B6-5. Identificar a materialización 
dos modelos comunista e 
capitalista exemplificando coa 
selección de feitos que durante este 
período afectan ás dúas grandes 
superpotencias: URSS e Estados 
Unidos. 

B6-5.1. Explica algunhas 
características da economía 
comunista a partir de gráficas. 

 Explica algunhas 
características da economía 
comunista a partir de gráficas. 

 

 



UNIDADE 14. DESCOLONIZACIÓN E TERCEIRO MUNDO 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

COMPETENCIAS 

B7-1.1. Localiza nun mapa as 
zonas afectadas pola 
descolonización e os seus conflitos. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B7-2.1. Establece de forma 
razoada as distintas causas e feitos 
factores que desencadean e 
explican o proceso descolonización. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B7-2.2. Identifica e compara as 
características da descolonización 
de Asia e de África. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B7-3.1. Analiza as características 
dos países do Terceiro Mundo a 
partir de gráficas. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B7-6.1. Localiza nun mapa os 
Países do Terceiro Mundo. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES DO CURSO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA SUPERAR 
A MATERIA 

B7-1. Explicar os motivos e os 
feitos que conducen á 
descolonización establecendo as 
causas e factores que explican o 
proceso. 

B7-1.1. Localiza nun mapa as 
zonas afectadas pola 
descolonización e os seus conflitos. 

 Localiza en diversos mapas as 
zonas e países afectados pola 
descolonización e os seus 
conflitos. 

B7-2. Describir as etapas e 
consecuencias do proceso 
descolonizador e identificar as que 
afectan a unhas colonias e a 
outras, establecendo feitos e 
personaxes significativos de cada 
proceso. 

B7-2.1. Establece de forma 
razoada as distintas causas e feitos 
factores que desencadean e 
explican o proceso descolonización. 

 Establece das causas que 
desencadean o proceso 
descolonización. 

 Explica as fases da 
descolonización e a que zonas 
afectou cada unha. 

 Define conceptos como 
descolonización, non aliñación 
e antiimperialismo. 

 Analiza e valora as posturas 
da URSS e Estados Unidos 
sobre a descolonización. 

 Explica a influencia das 
ideoloxías indixenistas no 
proceso. 



B7-2.2. Identifica e compara as 
características da descolonización 
de Asia e de África. 

 Compara os procesos de 
descolonización da India e de 
Indonesia. 

 Compara a revolución exipcia 
de Nasser coa islámica de 
Irán. 

 Compara a descolonización de 
Marrocos e Alxeria. 

 Compara o proceso 
descolonizador das colonias 
francesas e as colonias 
británicas en África. 

 Sinala as diferenzas entre Irán 
e os procesos de 
independencia en Asia. 

 

B7-3. Analizar o 
subdesenvolvemento do Terceiro 
Mundo e establecer as causas que 
o explican. 

B7-3.1. Analiza as características 
dos países do Terceiro Mundo a 
partir de gráficas. 

 Analiza e describe as 
características dos países do 
Terceiro Mundo a partir de 
gráficas e diversos textos. 

B7-6. Obter e seleccionar 
información de fontes primarias ou 
secundarias, analizando a súa 
credibilidade e considerando a 
presentación gráfica ou escrita. 

B7-6.1. Localiza nun mapa os 
Países do Terceiro Mundo. 

 Localiza a través do uso de 
mapas os Países do Terceiro 
Mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE 17. GLOBALIZACIÓN, CRISE E CAMBIOS SOCIOCULTURAIS 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

COMPETENCIAS 

B10-1.1. Identifica as principais 

características da globalización 

ligadas á fiabilidade e obxectividade 

do fluxo de información existente en 

internet e outros medios dixitais. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B10-9.1. Elabora un breve informe 

sobre as relacións entre 

inmigración e globalización a partir 

de fontes históricas. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 



CSIEE 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES DO CURSO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA SUPERAR 
A MATERIA 

B10-1. Analizar as características 

da globalización describindo a 

influencia que sobre este fenómeno 

teñen os medios de comunicación e 

o impacto que os medios científicos 

e tecnolóxicos teñen na sociedade 

actual. 

B10-1.1. Identifica as principais 

características da globalización 

ligadas á fiabilidade e obxectividade 

do fluxo de información existente en 

internet e outros medios dixitais. 

 Analiza gráficos para coñecer 

os efectos da globalización. 

 Compara os trazos da 

globalización económica coa 

dos movementos 

antiglobalización. 

 Explica que é a globalización, 

a súa orixe e os factores que a 

favorecen. 

B10-9. Obter e seleccionar 

información de diversas fontes 

(bibliográficas, Internet) que 

expliquen os diversos feitos que 

determinan o mundo actual. 

B10-9.1. Elabora un breve informe 

sobre as relacións entre 

inmigración e globalización a partir 

de fontes históricas. 

 Valora a situación da muller no 

mundo e os problemas aos 

que se enfronta a partir da 

análise de textos e imaxes. 

 Analiza a existencia de 

internet e as súas vantaxes e 

inconvenientes consultando 

diversos textos e extraendo as 

súas propias conclusións. 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020  
MATERIA: XEOGRAFÍA E HISTORIA 
GRUPO: 1º ESO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
 

TEMA 1: O PLANETA TERRA 

• Analiza e clasifica tipos de mapas e proxeccións segundo a súa función e utilidade. 
C. Sociais e Cívicas - C. Aprender a Aprender - C. Dixital - C. Matemática, Ciencias e 
Tecnoloxía. 

• Analiza mapas de fusos horarios e comprende o procedemento das distintas 
unificacións horarias do planeta. - C. Lingüística - C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía. 
- C. Sociais e Cívicas - C. Aprender a Aprender - C. Dixital - C. Lingüística. 

• Localiza un punto xeográfico nun planisferio e distingue os hemisferios da Terra e as 
súas principais características.. C. Sociais e Cívicas - C. Aprender a Aprender - C. Dixital 
- C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía.  

• Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa a partir da análise de datos e a aplicación de 
coordenadas xeográficas .. C. Sociais e Cívicas - C. Aprender a Aprender - C. Dixital - C. Matemática, 
Ciencias e Tecnoloxía.  

• Indica as características e o uso dos meridianos e paralelos do globo terráqueo.  C. 
Sociais e Cívicas - C. Aprender a Aprender. 

• Compara distintos tipos de mapas e proxeccións. Sociais e Cívicas - Sentido de 
iniciativa e espírito emprendedor -  C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía. 

TEMA 2: O RELEVO DA TERRA 

• Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa utilizando datos de coordenadas 
xeográficas. C. Aprender a Aprender – C. Lingüística – C. Dixital. 

• Localiza no mapa as principais unidades e elementos do relevo europeo. C. 
Lingüística - C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía. - C. Aprender a Aprender - C. Dixital. 

• Localiza nun mapa físico mundial os principais elementos e referencias físicas: 
mares e océanos, continentes, illas e arquipélagos máis importantes, ademais dos ríos e 
das principais cadeas montañosas. C. Aprender a Aprender - C. Dixital - C. Matemática, 
Ciencias e Tecnoloxía.  

• Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo español, europeo e mundial. 
C. Aprender a Aprender - C. Dixital - C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía - Sentido de 
iniciativa e espírito emprendedor. 

• Enumera e describe as peculiaridades do medio físico español e mundial. C. Sociais 
e Cívicas - C. Aprender a Aprender - C. Lingüística - Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor – C. Dixital - C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía. 

• Describe as diferentes unidades de relevo con axuda do mapa físico de España. 
Sociais e Cívicas - Sentido de iniciativa e espírito emprendedor -  C. Lingüística - C. 
Aprender a Aprender. 

• Describe as características do relevo europeo. Sociais e Cívicas -  C. Aprender a 
Aprender - C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía. 

• Indica as consecuencias da relación entre a acción humana e os problemas 
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medioambientais. Sociais e Cívicas - Sentido de iniciativa e espírito emprendedor -  C. 
Lingüística - C. Aprender a Aprender – C. Dixital 

TEMA 3: A HIDROSFERA: AUGA DOCE E AUGA SALGADA 

• Enumera e describe as peculiaridades do medio físico español. C. Aprender a 
Aprender – C. Lingüística – C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía. 

• Enumera e describe as peculiaridades do medio físico mundial. C. Lingüística - C. 
Matemática, Ciencias e Tecnoloxía. - C. Aprender a Aprender. 

• Explica as características dos distintos corpos de auga e diferénciaos. C. Aprender a 
Aprender - C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía.  

• Localiza nun mapa físico mundial os principais elementos e referencias físicas: 
mares e océanos, continentes, illas e arquipélagos máis importantes, ademais dos ríos e 
as principais cadeas montañosas. C. Dixital - C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía. 

• Indica as consecuencias da relación entre a acción humana e os problemas 
medioambientais. Sociais e Cívicas - Sentido de iniciativa e espírito emprendedor -  C. 
Lingüística - C. Aprender a Aprender. 

TEMA 4: O TEMPO ATMOSFÉRICO 

•Analiza e describe o tempo meteorolóxico e o clima de España a partir de mapas e datos 
estatísticos. C. Lingüística – C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía. 

•Coñece e describe os factores climáticos e os elementos do tempo. C. Matemática, 
Ciencias e Tecnoloxía – C. Aprender a Aprender – C. Dixital –Sociais e Cívicas. 

•Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas medioambientais 
actuais e localiza páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. C. Dixital –
Sociais e Cívicas – C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía. 

•Indica as consecuencias da relación entre a acción humana e os problemas 
medioambientais. C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía – Sociais e cívicas – Sentido de 
iniciativa e espírito emprendedor. 

TEMA 5: OS CLIMAS DA TERRA 

•Localiza nun mapa e analiza e compara os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos 
de España. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor – C. Aprender a aprender. 

•Clasifica e localiza nun mapa os distintos tipos de clima de Europa. C. Aprender a 
Aprender – C. Dixital. 

•Coñece e describe os factores climáticos e os elementos do tempo. C. Matemática, 
Ciencias e Tecnoloxía. 

•Distingue e localiza nun mapa as zonas bioclimáticas do noso continente. C. Aprender a 
aprender – Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

•Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo nos que reflicten os 
elementos máis importantes. C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía. 

•Identifica as principais características das grandes zonas climáticas da Terra. C. 
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Matemática, Ciencias e Tecnoloxía – C. Aprender a aprender – Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

•Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas medioambientais 
actuais e localiza páxinas e recursos web que están directamente relacionados con eles. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor – C. Dixital. 

•Indica as consecuencias da relación entre a acción humana e os problemas 
medioambientais. C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía – Sociais e cívicas – Sentido de 
iniciativa e espírito emprendedor. 

TEMA 6: OS PROBLEMAS AMBIENTAIS 

•Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas medioambientais 
actuais e localiza páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. C. Sociais e 
Cívicas - C. Aprender a Aprender -  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor - C. 
Dixital. 

•Indica as consecuencias da relación entre a acción humana e os problemas 
medioambientais. C. Sociais e Cívicas - C. Aprender a Aprender - C. Lingüística - C. 
Matemática, Ciencias e Tecnoloxía. 

•Define “desenvolvemento sostible” e describe conceptos clave relacionados con el. C. 
Lingüística.  

•Realiza un informe sobre as medidas para tratar de superar as situacións de pobreza. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

 

TEMA 7: A PREHISTORIA 

• Describe os cambios evolutivos desde os primates ata os homínidos e a especie 
humana na actualidade. C. Matemática, Ciencias e Tecn. -  Aprender a Aprender. 

• Realiza e completa diversos eixes cronolóxicos situando en orde cronolóxico 
diferentes etapas ou sucesos históricos. C. Matemática, Cienc. Tecnol. - Aprender a Apr. 

• Explica a cronoloxía e as peculiaridades no modo de vida, a arte e a tecnoloxía do 
Paleolítico e do Neolítico. C. Com. Lingüística - C. Matemática, Ciencias e Tecnol. 

• Recoñece e asimila a necesidade de fontes históricas na comprensión de etapas e 
de sucesos históricos. C. Matemática, Ciencias e Tecnol. - Aprender a Aprender. 

• Identifica diferentes tipoloxías de fontes de coñecemento histórico e interprétaas para 
ampliar coñecementos históricos. C. Matemática, Cienc. Tecn. - Aprender a Apr.  

 

TEMAS 3 PARCIAL 
 

TEMA 8: AS PRIMEIRAS CIVILIZACIÓNS: MESOPOTAMIA E EXIPTO 

Explica os principais trazos da organización social e económica en Mesopotamia e no 
Antigo Exipto. C. Soc. e Cívicas - Aprender a Apr. – Conc. e exp. cult. 
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Identifica, sitúa xeograficamente e describe construcións paradigmáticas da arquitectura 
exipcia e mesopotámica. Conc. e Exp. Culturais. - Com. Lingüística. 

Recoñece e describe as deidades do Antigo Exipto. Conciencia. e Exp. Culturais. - 
Comunicación Lingüística - Sociais e Cívicas. 

Identifica e describe os ritos, mitos e crenzas relixiosas do Antigo Exipto. Conc. e Exp. 
Culturais. - Com. Lingüística - Sociais e Cívicas. 

 
 

TEMA 9: GRECIA, DE POLIS A IMPERIO 

Caracteriza o espazo físico da polis e algúns trazos da súa organización social e 
económica. Sociais e cívicas. - Aprender a Aprender – Conc. e Exp. Culturais. 

Recoñece e describe os trazos da democracia ateniense e compáraa coa nosa actual 
concepción da democracia.Sociais e cívic. – Sent., Inic, e Esp. Emp. 

Explica as características xerais da arte grega e describe algunhas das súas 
manifestacións máis relevantes. Conc. e Expresións culturais, Com. Lingüística. 

 
 

TEMA 10: COLONIZACIÓNS E POBOS PRERROMANOS 

•Describe as particularidades da organización social e económica e da vida cotiá dos 
iberos e dos celtas. Sociais e Cívicas – Conciencia e Expr. Culturais. 

•Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos e expón o 
tema oralmente e por escrito. Sociais e Cívicas. 

 
 

TEMA 11: ROMA, DA REPÚBLICA AO IMPERIO 

•Explica as características xerais da arte romana e describe algunhas das súas 
manifestacións máis relevantes. Conc. e Expresións culturais, Com. Lingüística. 

•Identifica e describe o funcionamento das institucións políticas de Roma en diferentes 
períodos históricos. C. Lingüística - C. Sociais e Cívicas. 

•Describe as particularidades da vida cotiá e a organización social de Roma en diferentes 
etapas da súa historia. C. Lingüística - C. Sociais e Cívicas.  

 
 

TEMA 12: O LEGADO DA ANTIGÜIDADE 

•Recoñece e asimila a necesidade de fontes históricas nla comprensión de etapas e de 
sucesos históricos. C. Matemática, Ciencias e Tecnol. - Aprender a Aprender. 
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TEMA 13: A HISPANIA ROMANA 

• Explica diferentes aspectos sociais, económicos e da vida cotiá propios da 
romanización da Península Ibérica. C. Lingüística - C. Sociais e Cívicas. 

• Identifica, describe e aprecia o valor histórico-cultural de diferentes restos e 
manifestacións artísticas do legado romano na Península Ibérica. C. Lingüística - C. 
Sociais e Cívicas - Conc. e Expresións culturais. 
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ADAPTACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES E 
OS PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

CONTIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

TEMA 8: AS PRIMEIRAS 
CIVILIZACIÓNS: 
MESOPOTAMIA E EXIPTO 

Explica os principais trazos da organización 
social e económica en Mesopotamia e no 
Antigo Exipto.  

- Realización e entrega de 
cuestionario (a través de 
curso EDIXGAL,  correo 
electrónico o correo 
ordinario). 

- Participación na 
resolución da tarea de 
investigación diaria 
MISTERIOS DE EXIPTO 
(a través do sistema de 
mensaxería EDIXGAL, 
email ou facebook). 

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

 Identifica, sitúa xeograficamente e describe 
construcións paradigmáticas da arquitectura 
exipcia e mesopotámica.  

 Recoñece e describe as deidades do Antigo 
Exipto.  

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

CONTIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

TEMA 11: GRECIA, DE POLIS A 
IMPERIO 

Recoñece aqueles aspectos que unían aos 
gregos da Hélade. 

- Realización e entrega de 
cuestionario (a través de 
curso EDIXGAL,  correo 
electrónico o correo 
ordinario). 

- Participación na 
resolución da tarea de 
investigación diaria 
VIAXANDO POLA 
HÉLADE (a través do 
sistema de mensaxería 
EDIXGAL, email ou 
facebook). 

 Caracteriza o espazo físico da polis e algúns 
trazos da súa organización social e económica.  

 Recoñece e describe os trazos da democracia 
ateniense e compáraa coa nosa actual 
concepción da democracia. 

 Localiza nun mapa histórico as colonias gregas 
do Mediterráneo. 

 Identifica distintos trazos da organización 
socio-política e económica das polis gregas a 
partir de diferente tipo de fontes históricas. 

 

 

 

CONTIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
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TEMA 10: COLONIZACIÓNS E 
POBOS PRERROMANOS 

Describe as particularidades da organización 
social e económica e da vida cotiá dos iberos e 
dos celtas.  

- Realización de pequeno 
traballo de investigación 
en base a un asentamento 
castrexo. 

 Identifica e describe con detalle mostras 
representativas da arte ibérica e celta.  

 Entende que varias culturas convivían á vez en 
diferentes enclaves xeográficos e expón o tema 
oralmente e por escrito.  

CONTIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

TEMA 11: ROMA, DA REPÚBLICA 
AO IMPERIO 

Describe as particularidades da vida cotiá e a 
organización social de Roma en diferentes 
etapas da súa historia.  

Realización de 
cuestionario e resolución 
de tareas de investigación 
mediante comunicación 
directa co profesor, 
empregando as 
ferramentas do curso 
EDIXGAL 

 Identifica e describe o funcionamento das 
institucións políticas de Roma en diferentes 
períodos históricos. 

 Analiza as causas polas que se produciu o fin 
do Imperio romano. 

CONTIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

TEMA 12: O LEGADO DA 
ANTIGÜIDADE 

Identifica distintos trazos da relixión grega e 
romana 

Realización dunha 
presentación sobre 
aspectos da relixión e/ou a 
arte clásica.  Explica as características xerais da arte grega e 

describe algunhas das súas manifestacións 
máis relevantes. 

 Explica as características xerais da arte romana 
e describe algunhas das súas manifestacións 
máis relevantes. 

CONTIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

TEMA 13: A HISPANIA ROMANA Explica diferentes aspectos sociais, económicos 
e da vida cotiá propios da romanización da 
Península Ibérica.  

Recreación mediante 
realización dun traballo 
gráfico da vida nunha 
domus hispana. 
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ADAPTACIÓN DOS PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DO TERCEIRO TRIMESTRE 

1.-  RESOLUCIÓN DE CUESTIONARIOS E TRABALLOS:Media aritmética dos mesmos 

ponderada sobre o 15% da cualificación final do curso. 

2.- PARTICIPACIÓN REGULAR NA RESOLUCIÓN DE PEQUENAS TAREFAS DE 

INVESTIGACIÓN: A participación obxectiva e o acerto na mesma obterá unha valoración que 

aportará o 5% da cualificación final do curso. 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DA MATERIA PENDENTE 

- O alumnado con materia pendente recibirá un informe individualizado de aqueles elementos 

que ten que recuperar e os prazos para realizar ditas recuperacións: 

O alumnado con traballos da 1ª e 2ª avaliación suspensos terá un novo prazo para entrega dos 

mesmos, adaptándose os prazos e a forma de entrega a situación de cada caso en particular 

(EDIXGAL, email, entrega mediante fotografías por sistemas de mensaxería móbil, etc). 

Será imprescindible, para considerar recuperada a materia, que dito alumnado participe regular 

e activamente, e en función das súas posibilidades, nas tarefas da terceira avaliación.  

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN FINAL 

1ª e 2ª avaliación aportarán o 80% da cualificación final do curso (50% e 30%). A 3ª avaliación 

aportará o 20%, que será contabilizado sempre e cando manteña ou incremente as cualificacións 

obtidas nas dúas primeiras avaliacións, segundo indican as 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.  

Xunto coas cualificacións finais, o alumnado recibirá un informe individual valorativo do traballo 

realizado no curso, que inclúa os atrasos que puidesen terse producido e un plan de 

recuperación destes durante o curso 2020 – 2021. 

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA – CONVOCATORIA DE SETEMBRO 
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Tal e como establece a lexislación vixente, realizarase unha proba extraordinaria  global no mes 

de setembro para aqueles alumnos que durante o curso académico non superaran os obxectivos 

e contidos previstos. A proba, deseñada polo departamento de Xeografía e Historia, será común 

para todo o alumnado coa materia pendente e nela haberá contidos teóricos e prácticos 

pertencentes ás dúas primeiras avaliacións da materia. 

 

ALUMNADO DE MATERIA PENDENTE  

 Procedementos,  instrumentos e criterios de avaliación: 

 - Consideraremos que ten recuperada a materia pendente o alumnado que teña 

realizado os dous parciais de recuperación programados durante o curso, resultando a 

media aritmética dos dous superior a cinco. 

 - Consideraremos que ten recuperada a materia pendente o alumnado que realice 

os cuestionarios á súa disposición na Aula Virtual do IES O Ribeiro cun porcentaxe de 

acertos superior ao 75%. 

 Criterios de cualificación 

 A nota obtida será a resultante da media aritmética dos parciais de pendentes ou 

de 5, no caso de resolver con éxito os cuestionarios de recuperación (con máis dun 75% 

de acertos) 
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METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 

Actividades  Metodoloxía Materiais e recursos  

Alumnado con 

conectividade  

Alumnado sen 

conectividade 

- Realización e entrega de 
cuestionarios (a través de curso 
EDIXGAL,  correo electrónico o 
correo ordinario). 

Entrega semanal 
de tarefas en 
formato dixital a 
través do EDIXGAL  

Flexibilización dos 
prazos de entrega 
e realización da 
mesma a través de 
mensaxería móbil, 
entrega nacaixa de 
correos do centro 
ou correo ordinario. 

- EDIXGAL: 
• Apuntes en PDF. 
• Enlaces a vídeos. 
• Libro dixital. 

 
- Internet 

- Participación na resolución de 
pequenas  tarefas de investigación 
diaria MISTERIOS DE EXIPTO. 

A través do sistema 
de mensaxería 
EDIXGAL o 
mediante 
mensaxería 
electrónica.  

Alumnado eximido 
da realización da 
actividade. 
Opción de emprego 
de aplicación móbil 
de facebook. 

- Internet: Buscadores, 
wikipedia, google maps e 
facebook. 

- Participación na resolución da 
tarea de investigación diaria 
VIAXANDO POLA HÉLADE . 

A través do sistema 
de mensaxería 
EDIXGAL o 
mediante 
mensaxería 
electrónica.  

Realización da 
actividade en 
material imprimible 
ou consultable 
mediante mobil. 

- Internet: Buscadores, 
wikipedia, google maps e 
facebook. 

- Realización de pequeno traballo 
de investigación en base a un 
asentamento castrexo. 

A través do sistema 
de mensaxería 
EDIXGAL o 
mediante 
mensaxería 
electrónica.  

Realización da 
actividade en 
material imprimible 
ou consultable 
mediante mobil. 

- EDIXGAL: 
• Apuntes en PDF. 
• Enlaces a vídeos. 
• Libro dixital. 

 
- Internet 

- Realización dunha presentación 
sobre aspectos da relixión e/ou a 
arte clásica. 

A través do sistema 
de mensaxería 
EDIXGAL o 
mediante 
mensaxería 
electrónica.  

Realización da 
actividade en 
material imprimible 
ou consultable 
mediante mobil. 

- EDIXGAL: 
• Apuntes en PDF. 
• Enlaces a vídeos. 
• Libro dixital. 

 
- Internet 

Recreación mediante realización 
dun traballo gráfico da vida nunha 
domus hispana. 

A través do sistema 
de mensaxería 
EDIXGAL o 
mediante 
mensaxería 
electrónica.  

Realización da 
actividade en 
material imprimible 
ou consultable 
mediante mobil. 

- EDIXGAL: 
• Apuntes en PDF. 
• Enlaces a vídeos. 
• Libro dixital. 

- Internet 
- Programas de tratamento 
de imaxe do ordenador 
EDIXGAL. 
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INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

 Información ao alumnado e ás familias.  

 - O procedemento que o profesorado empregará para informar ao alumnado será 

avisar a través do sistema de mensaxería EDIXGAL e a aplicación ABALAR da 

publicación da adaptación da programación de Xeografía e Historia na WEB do centro, así 

como un resumo dos procedementos e criterios de avaliación no curso EDIXGAL de 

Xeografía e Historia de 1º ESO, así como no Aula Virtual de Pendentes de Xeografía e 

Historia de 1º ESO. 

 

 Publicidade.  

 - Publicación obrigatoria na páxina web do centro.  
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INTRODUCIÓN 
 

A situación de emerxencia de saúde provocada polo virus SARS-CoV-2, provocou que se suspenderan as 

actividades académicas presenciais en todas as etapas do sistema educativo do país dende o 16 de marzo 

(Acordo do Consello da xunta do 12 de marzo de 2020, que adoptou medidas preventivas, e Real Decreto 

436/2020, do 14 de marzo, que declarou o estado de alarma). 

Dende este momento, a actividade de ensino-aprendizaxe mantívose de xeito non presencial. Esta situación 

obrigou á aprobación de nova normativa que dera marco xurídico ás actuacións do terceiro trimestre: a ORDE 

EFP/365/2020, de 22 de abril, pola que se establece o marco e as directrices de actuación para o terceiro 

trimestre do curso 2019-220 e o inicio do curso 2020-2012, á que se suma, á nivel autonómico, as Instrucións 

do 27 de abril de 2020. 

Esta normativa modifica o marco normativo que rexe o funcionamento do actual curso académico e flexibiliza 

os criterios de promoción e titulación. 

Ó igual que a programación didáctica, esta adaptación cumpre coa lexislación vixente: a Lei Orgánica 2/2006, 

do 3 de maio, de Educación, modificada nalgúns aspectos pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para 

a Mellora da Calidade Educativa (en adiante LOE-LOMCE). Lexislación que se completa co Decreto 107/2014, 

do 4 de setembro, polo que se regulan aspectos específicos da formación profesional básica das ensinanzas 

de formación profesional do sistema educativo en Galicia e se establecen vinte e un currículos de títulos 

profesionais básicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1  MÍNIMOS ESIXIBLES  
 

1. A)  RESULTADOS DA APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Tal e como indican as instrucións ante mencionadas, recollo a continuación unha selección dos resultados de aprendizaxe e os criterios de avaliación imprescindibles 

para superar as unidades formativas de Lingua galega, Lingua castelá e Sociedade 1 do módulo de COMUNICACIÓN E SOCIEDADE 1. 

  CONTIDOS RESULTADOS DA APRENDIZAXE CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

  UNIDADE FORMATIVA 1: Comunicación en linguas galega e castelá  

1ª
 A

V
A
LI

A
C
IÓ

N
 

BC1. Utilización de estratexias de comunicación 
oral en lingua galega e en lingua castelá 

RA1. Utiliza estratexias comunicativas para inter-
pretar e comunicar información 
oral en lingua galega e en lingua castelá, apli-
cando os principios da escoita activa, estratexias 
sinxelas de composición e as normas lingüísticas 
básicas. 

CA1.1. Analizouse a estrutura de textos orais procedentes dos medios de comunicación de actua-
lidade e identificáronse as súas características principais. 

CA1.2. Aplicáronse as habilidades básicas para realizar unha escoita activa, identificando o sen-
tido global e os contidos específicos dunha mensaxe oral. 

CA1.3. Realizouse un bo uso dos elementos de comunicación non verbal nas argumentacións e 
nas exposicións. 

CA1.4. Analizáronse os usos e os niveis da lingua e as normas lingüísticas na 
comprensión e aplicáronse na composición de mensaxes orais, e revisáronse e elimináronse os 
usos discriminatorios, nomeadamente nas relacións de xénero. 

CA1.5. Utilizouse a terminoloxía gramatical axeitada na comprensión das actividades gramaticais 
propostas e na súa resolución. 

 

  
CONTIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAXE CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

  UNIDADE FORMATIVA 1: Comunicación en linguas galega e castelá 

1ª
 A

V
A
LI

A
C
IÓ

N
 

BC2. Utilización de estratexias de comunicación 
escrita en lingua galega e en lingua castelá 

RA2. Utiliza estratexias comunicativas para inter-
pretar e comunicar información escrita en lingua 
galega e en lingua castelá, aplicando á composi-
ción autónoma de textos breves seleccionados, 
estratexias de lectura comprensiva e de análise, 
síntese e clasificación, de xeito estruturado e pro-
gresivo. 

CA2.1. Valoráronse e analizáronse as características principais dos tipos de textos en relación coa 
súa idoneidade para o traballo que se desexe realizar e en función da súa finalidade. 

CA2.2. Utilizáronse diversas ferramentas de procura na comprensión dun texto escrito, aplicando 
estratexias de reinterpretación de contidos 

CA2.3. Aplicáronse sistematicamente estratexias de lectura comprensiva na interpretación dos 
textos, extraendo conclusións para a súa aplicación nas actividades de aprendizaxe e recoñe-
cendo posibles usos discriminatorios desde a perspectiva de xénero. 



CA2.4. Resumiuse o contido dun texto escrito, extraendo a idea principal, as secundarias e o pro-
pósito comunicativo, e revisáronse e reformuláronse as conclusións obtidas. 

CA2.5. Analizouse a estrutura de textos escritos de utilización diaria, recoñecendo usos e niveis 

da lingua, e pautas de elaboración. 

CA2.6. Aplicáronse as principais normas gramaticais e ortográficas na redacción 
de textos, de xeito que o texto final resulte claro e preciso. 

CA2.7. Utilizouse o léxico específico da familia profesional do título. 

CA2.8. Desenvolvéronse pautas sistemáticas na elaboración de textos escritos que permiten a 
valoración das aprendizaxes desenvolvidas e a reformulación das necesidades de aprendizaxe 
para mellorar a comunicación escrita. 

CA2.9. Seguíronse pautas de presentación de traballos escritos tendo en conta o contido, o for-
mato e o público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado ao contexto. 

CA2.10. Resolvéronse actividades de comprensión e análise das estruturas gramaticais e compro-
bouse a validez das inferencias realizadas. 

 

 

 

  
CONTIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAXE CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

  UNIDADE FORMATIVA 3: Sociedade 1 

2ª
 A

V
A
LI

A
C
IÓ

N
 

BC1. Valoración das sociedades prehistóricas e 
antigas e a súa relación co medio natural 

RA1. Valora a evolución histórica das sociedades 
prehistóricas e da Idade Antiga, así como as súas 
relacións coas paisaxes naturais, analizando os 
factores e os elementos implicados, e desenvol-
vendo actitudes e valores de aprecio do patrimo-
nio natural e artístico. 

CA1.1. Describíronse mediante a análise de fontes gráficas as principais características dunha pai-
saxe natural, e recoñecéronse esas características no contorno máis próximo. 

CA1.2. Explicáronse a localización, o desprazamento e a adaptación ao medio dos grupos huma-
nos do período da hominización, ata o dominio técnico dos metais por parte das principais cultu-
ras que o exemplifican. 

CA1.3. Relacionáronse as características dos fitos artísticos máis significativos do período prehis-
tórico coa organización social e co corpo de crenzas, e valoráronse as súas diferenzas coas socie-
dades actuais. 

CA1.4. Valorouse a persistencia destas sociedades nas actuais, en especial no territorio galego e 
peninsular, identificando e comparando as súas principais características. 

CA1.5. Discrimináronse as principais características que require a análise das obras arquitectóni-
cas e escultóricas mediante exemplos arquetípicos, diferenciando estilos canónicos. 

CA1.6. Xulgouse o impacto das primeiras sociedades humanas na paisaxe natural, analizando as 
características das cidades antigas e a súa evolución na actualidade no territorio galego e penin-
sular. 



CA1.7. Analizouse a persistencia en Galicia, na Península Ibérica e nos territorios extrapeninsula-
res españois das sociedades prehistóricas e da Idade Antiga. 

CA1.8. Elaboráronse instrumentos sinxelos de recollida de información mediante estratexias de 
composición protocolizadas, utilizando tecnoloxías da información e da comunicación. 

CA1.9. Desenvolvéronse comportamentos acordes co desenvolvemento do propio esforzo e o 
traballo colaborativo. 

 

  
CONTIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAXE CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

  UNIDADE FORMATIVA 3: Sociedade 1 

2ª
 A

V
A
LI

A
-

C
IÓ

N
 

BC2. Valoración da creación do espazo europeo 
na Idade Media e na Idade Moderna 

RA2. Valora a construción do espazo europeo ata 
as primeiras transformacións 
industriais das sociedades agrarias, analizando as 
súas características principais, 
así como a súa persistencia na sociedade actual e 
no contorno inmediato. 

CA2.1. Analizouse a transformación do mundo antigo no medieval, recoñecendo a evolución do 
espazo europeo, as súas relacións co espazo extraeuropeo e as características máis significativas 
das sociedades medievais en Galicia e en España. 

CA2.2. Valoráronse as características das paisaxes agrarias medievais e a súa persistencia nas so-
ciedades actuais galega e española, identificando os seus elementos principais. 



 1. B) COMPETENCIAS        

Segundo o D. 86/2015 (baseado na orde ECD 65/2015), as competencias son as capacidades para aplicar de 

xeito integrado os contidos co fin de lograr a realización adecuada de actividades e a resolución eficaz de 

problemas. Fan referencia á adquisición dunha serie de ferramentas que fagan que os coñecementos 

adquiridos polo alumnado non sexan só memorísticos, senón que o capaciten para desenvolverse 

axeitadamente no mundo real. 

De entre as competencias dos módulos de Mantemento de Vehículos e Industrias Alimentarias, o módulo de 

Comunicación e Sociedade 1 contribuirá a conseguir as seguintes:  

n) Valorar actuacións encamiñadas á conservación ambiental, diferenciando as consecuencias das acti-

vidades cotiás que poidan afectar o equilibrio do ambiente. 

o) Obter e comunicar información destinada á autoaprendizaxe e ao seu uso en distintos contextos do 

seu ambiente persoal, social ou profesional mediante recursos ao seu alcance e os propios das tec-

noloxías da información e da comunicación. 

o) Actuar con respecto e sensibilidade cara á diversidade cultural, o patrimonio histórico-artístico e as 

manifestacións culturais e artísticas, apreciando o seu uso como fonte de enriquecemento persoal e 

social. 

p) Comunicarse con claridade, precisión e fluidez en contextos sociais ou profesionais e por diferentes 

medios, canles e soportes ao seu alcance, utilizando e adecuando recursos lingüísticos orais e escritos 

propios das linguas galega e castelá. 

q) Comunicarse en situacións habituais de carácter laboral, persoal e social, utilizando recursos lingüís-

ticos básicos en lingua estranxeira. 

r) Realizar explicacións sinxelas sobre acontecementos e fenómenos característicos das sociedades 

contemporáneas a partir de información histórica e xeográfica ao seu dispor. 

u) Comunicarse eficazmente, respectando a autonomía e a competencia das persoas que interveñen 

no seu ámbito de traballo, contribuíndo á calidade do traballo realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ñ) 



2 METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 
 

A metodoloxía é fundamental para definir como imos traballar os contidos para acadar os obxectivos 

previstos. Desde este punto de vista, a miña tarefa como docente segue a ser a mesma: actuar como 

mediador, organizando, guiando e facilitando o contexto de aprendizaxe.  

En consonancia co anterior, o traballo da terceira avaliación estará baseado nunha secuencia de actividades 

de ensinanza – aprendizaxe coherentes cos obxectivos didácticos e con alto valor formativo, adecuadas ás 

posibilidades do alumnado e do grupo e o suficientemente variadas e flexibles como para dirixirse a un 

alumnado diverso. Tendo en conta as situacións individuais de cada alumno e alumna, e mantendo o traballo 

en espiral sobre os conceptos que viñemos realizando durante as dúas avaliacións anteriores, deseñei dous 

niveis de tarefas: 

a) De repaso, reforzo e recuperación: dirixido a tódolos alumnos e alumnas e co obxectivo de afondar 

na asimilación dos contidos traballados durante as dúas primeiras avaliacións e con cuestións 

específicas para o alumnado con materia suspensa. 

b) De ampliación: para aquel alumnado que non presentou ningún problema na adquisición dos 

contidos traballados ata marzo e que se atopa en condicións de afondar en aprendizaxes xa 

adquiridas ou de avanzar materia. 

2.A) ACTIVIDADES DE REPASO, REFORZO E RECUPERACIÓN 
As actividades de repaso e reforzo están dirixidas a tódolos alumnos e alumnas, co obxectivo de profundizar 

na comprensión oral e escrita en linguas galega e castelá, así como no coñecemento e interpretación dos 

procesos máis importantes da Prehistoria e a Idade Media.  Emprego como base para esas actividades os 

criterios e competencias establecidos no apartado anterior como imprescindibles. 

Para o alumnado sen materia suspensa estas actividades serán de tipo voluntario e estarán especialmente 

dirixidas a mellorar a comprensión lectora e a calidade da súa produción escrita. O alumnado con materia 

suspensa terá algunhas tarefas obrigatorias que contarán para a recuperación da materia pendente, tal e 

como detallo no apartado de avaliación. 

Estas actividades serán dos seguintes tipos: 

� Actividades de gramática e ortografía  

� Produción de pequenas redacións sobre temas variados: fake news, noticias de actualidade... 

� Preguntas de resposta tipo test ou curta sobre diferentes textos relacionados cos contidos da 

Prehistoria e a Idade Media. 

� Creación de diverso material (folletos, presentacións power point...) sobre diferentes temas, como 

un folleto turístico sobre a Ribadavia medieval. 

2.B) ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN 
Cando remataron as clases presenciais estabamos a traballar na aula a Idade Media, polo que as actividades 

de ampliación deseñaranse de xeito individual en función dos intereses e necesidades dos alumnos e 

alumnas, intentando favorecer sempre a adquisición das competencias básicas. 

 

3 MATERIAIS E RECURSOS 
 

Para manter a docencia non presencial empregaremos os seguintes materiais: 

� Apuntamentos  

� Presentacións en Power Point con explicacións, esquemas, documentos importantes e bibliografía. 



� Listado de material complementario: enlaces a vídeos explicativos, recursos web, documentais e 

películas, artigos de revistas... 

Estes materiais son facilitados ao alumnado a través da aula virtual e tamén a través do correo electrónico en 

pdf para aqueles alumnos e alumnas que só dispoñen de datos móbil e que teñen problemas para acceder á 

plataforma virtual.  

 

4 ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
A atención á diversidade faise en función do deseño de actividades variadas e con diferentes niveis de 

desempeño, de xeito que permitan atender as  necesidades de cada alumno e alumna. 

Ademais, prevense actividades de recuperación e ampliación personalizadas, en función das necesidades e 

intereses persoais. 

 

5 AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN  

 

A avaliación é parte fundamental da programación didáctica, posto que serve para valorar os resultados 

acadados pero tamén para autorregular a calidade e idoneidade do proceso de ensinanza-aprendizaxe. Para 

conseguilo, baséase nunha recollida sistemática de información que permite, trala súa análise, a emisión de 

xuízos de valor.  A avaliación serve para xulgar se se lograron os obxectivos marcados pero tamén debe ter 

unha función pedagóxica. 

En base a isto, opto por un modelo de avaliación formativa que ten unha función pedagóxica e que está 

inscrita en todo o proceso didáctico. 

4.A) CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
Os criterios de avaliación perfilan que avaliar e están recollidos e distribuídos por unidade didáctica no cadro 

do apartado 1.  

O artigo 6.9 das Instrucións para o desenvolvemento do terceiro trimestre indican: “a avaliación e 

cualificación adaptarase tendo en consideración que se realizará sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante 

os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou ampliación 

de aprendizaxes [...] sempre e cando beneficie ao alumnado.” 

En consonancia con isto, establezo os seguintes procedementos e instrumentos de avaliación: 

4.B) PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN DO TERCEIRO TRIMESTRE 
Debido á excepcionalidade deste terceiro trimestre, os procedementos de avaliación redúcense a unha 

avaliación procesual ou formativa, que se levará a cabo de xeito continuo e que proporciona información 

permanente. O seu obxectivo é informar dos logros obtidos e detectar as posibles dificultades de aprendizaxe. 

Realizarase coa valoración do traballo semanal proposto (tanto actividades de repaso e reforzo como 

actividades de ampliación) e coa corrección interactiva das tarefas, o que facilita que os estudantes sexan 

conscientes dos erros, que poden servir para aprender.  

4.B) INSTRUMENTOS DE RECOLLIDA DE INFORMACIÓN E AVALIACIÓN 
Para unha axeitada avaliación é imprescindible contar cun sistema de recollida de información útil e que 

quede reflexado por escrito. A información será recollida en fichas individuais a partir da corrección das 

actividades marcadas para a súa recollida e valoración.  

 



4.C) CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 
a) Alumnado con materia suspensa 

Os alumnos e alumnas con materia suspensa deberán realizar actividades de recuperación individuais 

deseñadas para cada caso en particular e que substituirán ás probas escritas que estaban previstas.  

b) Cualificación do terceiro trimestre 

A cualificación do terceiro trimestre será o resultado de calcular a nota media do 1º e 2º trimestre, ós que 

se lle sumará un máximo de 2 puntos en función do traballo realizado durante o período da terceira avaliación. 

 

4.D) CUALIFICACIÓN FINAL, PROBA FINAL E PROBA EXTRAORDINARIA 
A cualificación final para o alumnado sen materia pendente, será a media das cualificacións das tres 

avaliacións. 

Os alumnos e alumnas que non acaden o aprobado, terán dereito a unha proba final que se realizará a través 

dun cuestionario con preguntas tipo test e de resposta curta sobre a materia traballada no primeiro e segundo 

trimestre. Será entregado por mail nun día e hora concretos e terá un tempo máximo de realización de 60 

minutos. 

No caso de non superar a avaliación ordinaria, o alumnado poderá presentarse a unha proba extraordinaria 

que se celebrará na primeira semana de setembro. Como se descoñece se esta proba se poderá facer ou non 

de xeito presencial, quedan previstos dous modelos: 

� Modalidade presencial: proba escrita  

� Modalidade non presencial: igual que a proba final de xuño. 

 

 

5 INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

 

Esta adaptación da programación didáctica será publicada na páxina web do centro. Os alumnos e alumnas 

serán avisados desta publicación a través de correo electrónico (que é o medio que estamos a empregar para 

comunicarnos) para que poidan acceder a ela. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

 

Criterios de avaliación 

 

Estándar de aprendizaxe 

 
Recoñecer e explicar as concepcións estéticas 
e as características esenciais das vangardas 
artísticas da primeira metade do século XX, 
relacionando cada unha delas cos seus 
respectivos contextos históricos e culturais. 

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

Explicar a renovación temática, técnica e formal 
da arte na primeira metade do século XX, 
distinguindo as obras que están relacionadas 
coas vangardas. 

Describe a orixe e características do Fauvismo. 

Analizar, comentar e clasificar obras 
significativas da arte da primeira metade do 
século XX, aplicando un método que inclúa 
diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, 
cultural, sociolóxico e histórico). 

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

Utilizar a terminoloxía específica da arte nas 
exposicións orais e escritas, denominando con 
precisión os principais elementos e técnicas. 

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

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

 Describe as características do Dadaísmo como 
actitude provocadora nun contexto de crise. 

 Explica a orixe, características e obxectivos do 
Surrealismo. 

 Explica o proceso de configuración e as 
características esenciais do Movemento 
Moderno en arquitectura. 

 Identifica, analiza e comenta as seguintes 
obras: A alegría de vivir, de Matisse; As 
señoritas de Avignon, Retrato de Ambroise 
Vollard, Natureza morta con sela de grella e 
Guernica, de Picasso;O grito, de Munch; A rúa, 
de Kirchner;Primeira acuarela abstracta, de 
Kandinsky; Composición I,de Mondrian; 
L.H.O.O.Q.e A fonte de Duchamp; A chave dos 
campos, de Magritte; O carnaval de Arlequín e 
Mulleres  paxaros á luz da lúa, de Miró; A 
persistencia da memoria, de Dalí; Pavillón de 
Alemaña en Barcelona e Edifico Segram, de 
Mies van der Rohe; Vila Savoia de Le 
Corbusier; Casa Kaufman (Casa da fervenza), 
de Frank Lloyd Wright. 
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Recoñecer e explicar as concepcións estéticas 
e as características esenciais da arte desde a 
segunda metade do século XX, enmarcándoo 
nas novas relacións entre clientes, artistas e 
público que caracterizan ao mundo actual. 

Explica e compara o Informalismo europeo e o 
Expresionismo abstracto norteamericano. 

Analizar, comentar e clasificar obras 
significativas da arte desde a segunda metade 
do século XX, aplicando un método que inclúa 
diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, 
cultural, sociolóxico e histórico). 

Explica o minimalismo 

Identificar a presenza da arte na vida cotiá, 
distinguindo os moi diversos ámbitos en que se 
manifesta. 

Explica a arte conceptual 

 Explica o Pop-Art 

 Identifica, analiza e comenta as seguintes 
obras: Onenumber 31, de J. Pollok; Unha e tres 
selas, de J. Kosuth; Marilyn Monroe (serigrafía 
de 1967), de A. Warhol; Pintura de Antoni 
Tapies; Equivalente VIII de Carl André 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación. 

Procedementos avaliación:  

Estamos ante unha situación de excepcionalidade que require dunha 
adaptación rápida e o máis eficaz posible para avaliar do xeito máis racional e 
xusto ao noso alumnado. 

Tendo isto en conta, estes son os procedementos de avaliación adoptados 
para 2º BACHARELATO (HART) durante a corentena do COVID-19: 

-O profesor enviará de xeito regular (unha vez á semana) as tarefas asignadas 
aos alumnos, dándolles a maior información posible para realizalas. 

-Esas actividades poderán variar en contido e tempo de realización 
dependendo do carácter e complexidade das mesmas. 

-Os alumnos xa teñen dende principio de curso todos os contidos da materia en 
apuntamentos, listado e definición de conceptos de A.B.A.U. e comentarios das 
obras de arte de A.B.A.U.; ese material será o eixo sobre o que traballaremos 
durante a corentena. 

-As actividades poderán ser de varios tipos: resumos-esquemas que o profesor 
solicitará de diferentes apartados do temario, controis de preguntas breves que 
os alumnos terán que entregar nun prazo de tempo previamente establecido 
nas instrucións, visionado de vídeos da Internet, todas as ferramentas que 
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Internet poda facilitar e que se irán incorporando se o profesor o considera 
oportuno. 

-Os alumnos dispoñen do número de teléfono persoal e da dirección de correo 
electrónico corporativo do profesor. 

Instrumentos avaliación:  

-Tarefas asignadas aos alumnos de entrega inmediata (controis feitos en 
prazos de dúas horas sobre Temas ou apartados de Temas). 

-Traballos de análise de obras de autores seleccionados na A.B.A.U. 

Cualificación final : (Indicar o procedemento para obter a cualificación 

final de curso ) 

A cualificación da 3ª avaliación será o resultado da nota media entre as 
cualificacións dúas avaliacións anteriores máis a cualificación dos traballos, 
actividades e probas realizadas durante a corentena, que como moito poderán 
subir a nota media das dúas primeiras avaliacións en 2 puntos, nunca baixala. 
É dicir, seguindo a seguinte fórmula: [(nota 1ª avaliación + nota 2ª 
avaliación) / 2] + cualificacións dos traballos da corentena. 

A cualificación final será a media das notas das tres avaliacións, tendo en 
conta que a nota da 3ª avaliación nunca pode ser inferior á nota da media 
das dúas primeiras avaliacións. 

Proba extraordinaria de setembro: 

Poñéndonos nun escenario optimista imos pensar que para setembro 
estaremos nunha situación de normalidade académica, polo tanto a proba 
extraordinaria de setembro xa está regulada na Programación orixinal desta 
materia.  

De non seres así realizarase unha proba escrita tipo test (respostas breves) 
sobre todos os contidos do curso.  

Alumnado de materia pendente  

A materia de Historia da Arte é exclusiva do currículo de 2º de Bacharelato, 
polo tanto, non hai alumnos pendentes de curso anteriores. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación). 

Actividades : 

Todas as semanas o profesor enviará ao correo electrónico dos alumnos o 
traballo que teñen que realizar. Poden ser esquemas-resumo de apartados dun 
tema, test de preguntas breves sobre un Tema, ou actividades que o profesor 
elabora a partir dos recursos que ofrece a Internet. 

 

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade);  

Todos os alumnos de 2º Bacharelato contan cun terminal persoal e conexión á 
Internet. O profesor da a máxima liberdade para entregar os traballos no 
formato que sexa, Word, Power-Point, etc. 

Materiais e recursos : 

O principal recurso é a Internet e correo electrónico. Os alumnos mandan as 
súas tarefas ao correo electrónico corporativo do profesor. A Internet é o 
recurso, de onde o profesor obtén os enlaces dos vídeos que envía aos 
alumnos para mellorar a comprensión dos apuntamentos. 

4. Información e publicidade  

Información ao alumnado e ás familias.  

O profesor comunica toda a información necesaria para que os alumnos 
realicen as tarefas asignadas. O correo electrónico corporativo do profesor e o 
seu número de móbil persoal tamén están dispoñibles para aclarar calquera 
dúbida dos alumnos e das familias. 

Esta adaptación da Programación colgarase na páxina web do IES O Ribeiro 
para que alumnos e pais teñan a información sobre criterios de avaliación, 
metodoloxía, materias e recursos que aquí se expoñen. 
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INTRODUCIÓN 
 

A situación de emerxencia de saúde provocada polo virus SARS-CoV-2, provocou que se suspenderan as 

actividades académicas presenciais en todas as etapas do sistema educativo do país dende o 16 de marzo 

(Acordo do Consello da xunta do 12 de marzo de 2020, que adoptou medidas preventivas, e Real Decreto 

436/2020, do 14 de marzo, que declarou o estado de alarma). 

Dende este momento, a actividade de ensino-aprendizaxe mantívose de xeito non presencial. Esta situación 

obrigou á aprobación de nova normativa que dera marco xurídico ás actuacións do terceiro trimestre: a ORDE 

EFP/365/2020, de 22 de abril, pola que se establece o marco e as directrices de actuación para o terceiro 

trimestre do curso 2019-220 e o inicio do curso 2020-2012, á que se suma, á nivel autonómico, as Instrucións 

do 27 de abril de 2020. 

Esta normativa modifica o marco normativo que rexe o funcionamento do actual curso académico e flexibiliza 

os criterios de promoción e titulación. 

Ó igual que a programación didáctica, esta adaptación cumpre coa lexislación vixente: a Lei Orgánica 2/2006, 

do 3 de maio, de Educación, modificada nalgúns aspectos pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para 

a Mellora da Calidade Educativa (en adiante LOE-LOMCE). Lexislación que se completa para a Educación 

Secundaria Obrigatoria e o Bacharelato co Real decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se 

establece o currículo básico da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato e co Decreto 86/2015, do 

25 de xuño que establece o currículo propio da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 
 

1. A)  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Tal e como indican as instrucións ante mencionadas, recollo a continuación unha selección dos estándares de aprendizaxe imprescindibles da materia de Historia 

de España.  

Os criterios para seleccionalos foron: 

� A súa relevancia para a adquisición dos obxectivos da materia 

� Que pertenzan á materia traballada de xeito presencial na 1ª e 2ª avaliación 

� O seu peso para a preparación das probas da ABAU 

O primeiro grupo de estándares pertence ó Bloque 0 e fai referencia á adquisición dunha serie de procedementos básicos, polo que se traballan de xeito transversal 

en tódalas unidades didácticas do curso. 

 

  CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

  Bloque 0: Como se escribe a Historia. Criterios comúns 
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▪ B0.1. Método histórico. Fontes e pers-
pectivas. 

▪ B0.1. Localizar fontes primarias (históricas) e secundarias (historio-
gráficas) en bibliotecas, internet, etc., e extraer información salien-
table sobre o tratado, valorando criticamente a súa fiabilidade.  

▪ HEB0.1.1. Procura información de interese (en libros e internet) sobre a impor-
tancia cultural e artística dun personaxe historicamente salientable, un feito ou 
un proceso histórico, e elabora unha breve exposición.  

▪ B0.2. Análise e comentario de fontes. ▪ B0.2. Elaborar mapas e liñas de tempo, localizando as fontes ade-
cuadas, utilizando os datos proporcionados ou servíndose dos co-
ñecementos xa adquiridos. 

▪ HEB0.2.1. Representa unha liña do tempo situando nunha ringleira os principais 
acontecementos relativos a determinados feitos ou procesos históricos. 

▪ B0.3. Utilidade das fontes. ▪ B0.3. Comentar e interpretar fontes primarias (históricas) e secun-
darias (historiográficas), relacionando a súa información cos coñe-
cementos previos.  

▪ HEB0.3.1. Responde a cuestións propostas a partir de fontes históricas e historio-
gráficas. 

▪ B0.4. Mapas e liñas do tempo. ▪ B0.4. Recoñecer a utilidade das fontes para o/a historiador/a, á 
parte da súa fiabilidade. 

▪ HEB0.4.1. Distingue o carácter das fontes históricas non só como información, se-
nón tamén como proba para responder ás preguntas que se formulan os/as his-
toriadores/as. 

 

 



  
CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

  Bloque 1. A Península Ibérica desde os primeiros humanos ata a desaparición da monarquía Visigoda (711) 
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▪ B1.1. Da prehistoria á monarquía visi-
goda: prehistoria (evolución do Paleolí-
tico ao Neolítico; pintura cantábrica e le-
vantina; importancia da metalurxia); 
configuración das áreas celta e ibérica 
(Tartesos, indoeuropeos e colonizadores 
orientais; cultura castrexa); Hispania ro-
mana (conquista e romanización da Pe-
nínsula; legado cultural romano; exem-
plo galego); monarquía visigoda (rurali-
zación da economía; poder da Igrexa e a 
nobreza). 

▪ B1.1. Explicar as características dos principais feitos e procesos his-
tóricos da Península Ibérica desde a prehistoria ata a desaparición 
da monarquía visigoda, e identificar as súas causas e consecuen-
cias. 

▪ HEB1.1.1. Explica as diferenzas entre a economía e a organización social do Pale-
olítico e do Neolítico, e as causas do cambio. 

▪ HEB1.1.3. Describe os avances no coñecemento das técnicas metalúrxicas e ex-
plica as súas repercusións. 

▪ HEB1.1.4. Resume as características principais do reino de Tartesos e cita as fon-
tes históricas para o seu coñecemento. 

▪ HEB1.1.5. Explica o diferente nivel de desenvolvemento das áreas celta e ibérica 
en vésperas da conquista romana en relación coa influencia recibida dos indoeu-
ropeos, o reino de Tartesos e os colonizadores fenicios e gregos.  
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   ▪ HEB1.1.7. Define o concepto de romanización e describe os medios empregados 

para levala a cabo. 

▪ HEB1.1.8. Compara o ritmo e grao de romanización dos territorios peninsulares.  
 

1ª
 A
V
A
LI
A
C
IÓ
N

 

U
N
ID
A
D
E
 3
 

  ▪ HEB1.1.9. Resume as características da monarquía visigoda e explica por que al-
canzou tanto poder a igrexa e a nobreza. 

Bloque 2. A Idade Media: tres culturas e un mapa político en constante cambio (711-1474) 

▪ B2.1. Al-Andalus: conquista musulmá da
Península; evolución política de Al-Anda-
lus; revitalización económica e urbana; es-
trutura social; relixión, cultura e arte. 

▪ B2.1. Explicar a evolución dos territorios musulmáns na Península,
describindo as súas etapas políticas e os cambios económicos, sociais
e culturais que introduciron. 

▪ HEB2.1.1. Explica as causas da invasión musulmá e da súa rápida ocupación da Pe-
nínsula.  

▪ HEB2.1.3. Describe a evolución política de Al-Andalus. 

▪ HEB2.1.4. Resume os cambios económicos, sociais e culturais introducidos polos 
musulmáns en Al-Andalus. 

▪ B2.2. Os reinos cristiáns do século XIII ao 
XV: evolución política; nacemento das Cor-
tes. Os reinos cristiáns na baixa Idade Me-
dia (séculos XIV e XV): diferente evolución 

▪ B2.2. Explicar a evolución e configuración política dos reinos cris-
tiáns, en relación co proceso de reconquista e o concepto patrimo-
nial da monarquía.  

▪ HEB2.2.1. Describe as grandes etapas e as causas xerais que conducen ao mapa po-
lítico da Península Ibérica ao remate da Idade Media. 

▪ HEB2.2.2. Explica a orixe das Cortes nos reinos cristiáns e as súas principais fun-
cións. 



  e organización política das coroas de Cas-
tela, Aragón e Navarra. Proceso de recon-
quista e repoboación. 

▪ HEB2.2.4. Comenta o ámbito territorial e as características de cada sistema de re-
poboación, así como as súas causas e as súas consecuencias. 

1ª
 A
V
A
LI
A
C
IÓ
N

 

U
N
ID
A
D
E
 3
 

▪ B2.3. Os reinos cristiáns na Idade Media:
réxime señorial e sociedade estamental.
Tensións sociais. 

▪ B2.3. Diferenciar as tres grandes fases da evolución económica dos 
reinos cristiáns durante toda a Idade Media (estancamento, expan-
sión e crise), e sinalar os seus factores e as súas características. 

▪ HEB2.3.1. Describe as grandes fases da evolución económica dos territorios cris-
tiáns durante a Idade Media.  

 

▪ B2.4. Os reinos cristiáns na Idade Media: do
estancamento á expansión económica. Cri-
ses agraria e demográfica. 

▪ B2.4. Analizar a estrutura social dos reinos cristiáns  e describir o ré-
xime señorial e as características da sociedade estamental. 

▪ HEB2.4.1. Explica a orixe e as características do réxime señorial e a sociedade esta-
mental no ámbito cristián. 

Bloque 3. A formación da monarquía hispánica e a súa expansión mundial (1474-1700) 

▪ B3.1. Os Reis Católicos: unión dinástica de 
Castela e Aragón; reorganización do Es-
tado; política relixiosa; conquista de Gra-
nada; descuberta de América; incorpora-
ción de Navarra; relacións con Portugal. 

▪ B3.1. Analizar o reinado dos Reis Católicos como unha etapa de tran-
sición entre a Idade Media e a Idade Moderna, e identificar as remi-
niscencias medievais e os feitos salientables que abren o camiño á 
modernidade. 

▪ HEB3.1.1. Define o concepto de unión dinástica aplicado a Castela e Aragón en 
tempos dos Reis Católicos e describe as características do novo Estado. 

▪ HEB3.1.2. Explica as causas e as consecuencias dos feitos máis relevantes de 1492. 

▪ HEB3.1.3. Analiza as relacións dos Reis Católicos con Portugal e os obxectivos que 
perseguían. 

 

 
CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
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▪ B3.2. Auxe do Imperio no século XVI: do-
minios de Carlos I e de Filipe II; modelo 
político dos Austrias; [...] 

▪ B3.2. Explicar a evolución e a expansión da monarquía hispánica du-
rante o século XVI, diferenciando os reinados de Carlos I e Filipe II. 

▪ HEB3.2.1. Compara os imperios territoriais de Carlos I e de Filipe II, e explica os 
problemas que provocaron. 

▪ B3.3. Crise e decadencia do Imperio no 
século XVII: os validos; expulsión dos 
mouriscos; proxectos de reforma de Oli-
vares; guerra dos Trinta Anos e perda da 
hexemonía en Europa en favor de Fran-
cia; rebelións de Cataluña e Portugal en 
1640; Carlos II e o problema sucesorio; 
crise demográfica e económica. 

▪ B3.3. Explicar as causas e as consecuencias da decadencia da mo-
narquía hispánica no século XVII, relacionando os problemas inter-
nos, a política exterior e a crise económica e demográfica.  

▪ HEB3.3.1. Describe a práctica do valemento e os seus efectos na crise da monar-
quía. 

▪ HEB3.3.2. Explica os principais proxectos de reforma do Conde Duque de Oliva-
res. 

▪ HEB3.3.3. Analiza as causas da guerra dos Trinta Anos e as súas consecuencias 
para a monarquía hispánica e para Europa. 

▪ HEB3.3.4. Compara e comenta as rebelións de Cataluña e Portugal de 1640. 

▪ HEB3.3.5. Explica os principais factores da crise demográfica e económica do sé-
culo XVII, e as súas consecuencias. 

 

 



 
CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 Bloque 4. España na órbita francesa: o reformismo dos primeiros Borbóns (1700-1788) 
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▪ B4.1. Cambio dinástico e Guerra de Suce-
sión; a Paz de Utrecht e o novo equilibrio 
europeo; os pactos de familia con Francia. 

▪ B4.1. Analizar a Guerra de Sucesión española como contenda civil 
e europea, e explicar as súas consecuencias para a política exterior 
española e a nova orde internacional.  

▪ HEB4.1.1. Explica as causas da Guerra de Sucesión Española e a composición dos 
bandos en conflito. 

▪ B4.2. Reformas institucionais: novo modelo 
de Estado; Administración en América; Fa-
cenda Real; relacións Igrexa-Estado. 

▪ B4.2. Describir as características do novo modelo de Estado, espe-
cificando o alcance das reformas promovidas polos primeiros mo-
narcas da dinastía borbónica.  

▪ HEB4.2.1. Define os decretos de nova planta e explica a súa importancia na con-
figuración do novo Estado borbónico. 

▪ HEB4.2.3. Explica as medidas que adoptaron ou proxectaron os primeiros Bor-
bóns para sanear a Facenda Real. 

▪ B4.3. Economía e política económica: recu-
peración demográfica; problemas da agri-
cultura, a industria e o comercio; liberaliza-
ción do comercio con América. 

▪ B4.3. Comentar a situación inicial dos sectores económicos, deta-
llando os cambios introducidos e os obxectivos da nova política 
económica. 

▪ HEB4.3.2. Desenvolve os principais problemas da agricultura e as medidas impul-
sadas por Carlos III neste sector. 

▪ HEB4.3.3. Explica a política industrial da monarquía e as medidas adoptadas res-
pecto ao comercio con América. 

▪ B4.5. A Ilustración en España e Galicia: pro-
xectistas, anovadores e ilustrados; despo-
tismo ilustrado; novo concepto de educa-
ción; Sociedades Económicas de Amigos do 
País; prensa periódica. 

▪ B4.5. Expor os conceptos fundamentais do pensamento ilustrado, 
identificando as súas vías de difusión. ▪ HEB4.5.1. Comenta as ideas fundamentais da Ilustración e define o concepto de 

despotismo ilustrado.  

 

  Bloque 5. A crise do Antigo Réxime (1788-1833): Liberalismo fronte a Absolutismo 
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▪ B5.1. Impacto da Revolución Francesa: rela-
cións entre España e Francia; Guerra da Inde-
pendencia. 

▪ B5.1. Analizar as relacións entre España e Francia desde a Revo-
lución Francesa ata a Guerra da Independencia, e especificar en 
cada fase os principais acontecementos e as súas repercusións 
para España.  

▪ HEB5.1.1. Resume os cambios que experimentan as relacións entre España e Fran-
cia desde a Revolución Francesa ata o comezo da Guerra de Independencia. 

▪ HEB5.1.2. Describe a Guerra da Independencia: as súas causas, a composición dos 
bandos en conflito e o desenvolvemento dos acontecementos. 

▪ B5.2. Primeiro intento de revolución liberal, 
Cortes de Cádiz e Constitución de 1812. 

▪ B5.2. Comentar o labor lexislador das Cortes de Cádiz, en relación 
co ideario do liberalismo. 

▪ HEB5.2.1. Compara as Cortes de Cádiz coas estamentais do Antigo Réxime.  

▪ HEB5.2.2. Comenta as características esenciais da Constitución de 1812. 
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▪ B5.3. Reinado de Fernando VII: restauración 
do absolutismo; trienio liberal; reacción ab-
solutista. 

▪ B5.3. Describir as fases do reinado de Fernando VII, e explicar os 
principais feitos de cada unha. 

▪ HEB5.3.1. Detalla as fases do conflito entre liberais e absolutistas durante o rei-
nado de Fernando VII. 

▪ HEB5.3.4. Representa nun esquema as diferenzas, en canto a sistema político e 
estrutura social, entre o Antigo Réxime e o réxime liberal burgués. 

 

 
CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 Bloque 6. A conflitiva construción do Estado liberal (1833-1874) 
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▪ B6.1. O carlismo como derradeiro bastión ab-
solutista: ideario e apoios sociais; as dúas pri-
meiras guerras carlistas. 

▪ B6.1. Describir o fenómeno do carlismo como resistencia absolu-
tista fronte á revolución liberal, analizando os seus compoñentes 
ideolóxicos, as súas bases sociais, a súa evolución no tempo e as 
súas consecuencias. 

▪ HEB6.1.1. Identifica o ámbito xeográfico do carlismo e explica o seu ideario e os 
seus apoios sociais. 

▪ HEB6.1.2. Especifica as causas e consecuencias das dúas primeiras guerras carlis-
tas.  

▪ B6.2. Triunfo e consolidación do liberalismo 
no reinado de Isabel II: primeiros partidos po-
líticos; protagonismo político dos militares; 
lexislación económica de signo liberal; nova 
sociedade de clases. 

▪ B6.2. Analizar a transición definitiva do Antigo Réxime ao réxime 
liberal burgués durante o reinado de Isabel II, explicar o protago-
nismo dos militares e especificando os cambios políticos, econó-
micos e sociais.  

▪ HEB6.2.1. Describe as características dos partidos políticos que xurdiron durante 
o reinado de Isabel II. 

▪ HEB6.2.2. Resume as etapas da evolución política do reinado de Isabel II desde a 
súa minoría de idade, e explica o papel dos militares.  

▪ HEB6.2.4. Compara as desamortizacións de Mendizábal e Madoz, e especifica os 
obxectivos dunha e outra. 

▪ HEB6.2.5. Especifica as características da nova sociedade de clases e compáraa coa 
sociedade estamental do Antigo Réxime. 

▪ B6.3. Proceso constitucional. ▪ B6.3. Explicar o proceso constitucional durante o reinado de Isa-
bel II, en relación coas correntes ideolóxicas. 

▪ HEB6.3.1. Compara o Estatuto Real de 1834 e as Constitucións de 1837 e 1845. 
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 ▪ B6.4. Sexenio Democrático: revolución de 

1868 e caída da monarquía isabelina; procura 
de alternativas políticas e monarquía de 
Amadeo I; primeira República; guerra de 
Cuba, terceira guerra carlista e insurrección 
cantonal. 

▪ B6.4. Explicar o Sexenio Democrático como período de procura 
de alternativas democráticas á monarquía isabelina, especifi-
cando os grandes conflitos internos e externos que desestabiliza-
ron o país. 

▪ HEB6.4.1. Explica as etapas políticas do Sexenio Democrático.  

▪ HEB6.4.2. Describe as características esenciais da Constitución de 1869. 

▪ HEB6.4.3. Identifica os grandes conflitos do sexenio e explica as súas consecuen-
cias políticas. 
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 ▪ B6.5. Inicios do movemento obreiro español: 

condicións de vida da poboación obreira e la-
brega; a Asociación Internacional de Traballa-
dores e o xurdimento das correntes anar-
quista e socialista.  

▪ B6.5. Describir as condicións de vida das clases traballadoras e os 
inicios do movemento obreiro en España, en relación co desen-
volvemento do movemento obreiro internacional.  

▪ HEB6.5.1. Relaciona a evolución do movemento obreiro español durante o Sexe-
nio Democrático coa do movemento obreiro internacional. 

 

 
CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
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Bloque 8. Continuidade e transformacións económicas no século XIX: un desenvolvemento insuficiente 

▪ B8.1. Lento crecemento da poboación: man-
temento dun réxime demográfico antigo; ex-
cepción de Cataluña. 

▪ B8.1. Explicar a evolución demográfica de España ao longo do sé-
culo XIX, comparando o crecemento da poboación española no 
seu conxunto co de Cataluña e o dos países máis avanzados de 
Europa. 

▪ HEB8.1.1. Identifica os factores do lento crecemento demográfico español no sé-
culo XIX. 

▪ B8.2. Economía española no XIX: agricultura 
protexida e estancada (efectos das desamor-
tizacións; baixos rendementos); deficiente in-
dustrialización (industria téxtil catalá, side-
rurxia e a minaría); dificultades dos transpor-
tes (condicionamentos xeográficos; rede de 
ferrocarrís); comercio (proteccionismo fronte 
a librecambismo); finanzas (a peseta como 
unidade monetaria; desenvolvemento da 
banca moderna; problemas da Facenda; in-
vestimentos estranxeiros. O caso galego. 

▪ B8.2. Analizar os sectores económicos e especificar a situación 
herdada, as transformacións de signo liberal e as consecuencias 
que se derivan delas. 

▪ HEB8.2.1. Explica os efectos económicos das desamortizacións de Mendizábal e 
Madoz. 

▪ HEB8.2.2. Especifica as causas dos baixos rendementos da agricultura española do 
século XIX. 

▪ HEB8.2.3. Describe a evolución da industria téxtil catalá, a siderurxia e a minaría 
ao longo do século XIX. 

▪ HEB8.2.6. Explica os obxectivos da rede ferroviaria e as consecuencias da lei xeral 
de ferrocarrís de 1855. 

▪ HEB8.2.7. Compara os apoios, os argumentos e as actuacións de proteccionistas e 
librecambistas ao longo do século XIX. 

Bloque 7. A Restauración Borbónica: implantación e afianzamento dun novo sistema político (1874-1902) 

▪ B7.2. Oposición ao sistema: catalanismo, nacio-
nalismo vasco, rexionalismo galego e move-
mento obreiro. 

▪ B7.2. Analizar os movementos políticos e sociais excluídos do sis-
tema, especificando a súa evolución durante o período estudado.  

▪ HEB7.2.1. Resume a orixe e a evolución do catalanismo, o nacionalismo vasco e o 
rexionalismo galego. 

▪ HEB7.2.2. Analiza as correntes ideolóxicas do movemento obreiro e labrego espa-
ñol, así como a súa evolución durante o derradeiro cuarto do século XIX. 
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Bloque 7. A Restauración Borbónica: implantación e afianzamento dun novo sistema político (1874-1902) 

▪ B7.1. Teoría e realidade do sistema canovista: 
inspiración no modelo inglés; a Constitución 
de 1876 e o bipartidismo; quenda de parti-
dos, caciquismo e fraude electoral. 

▪ B7.1. Explicar o sistema político da Restauración, distinguindo a 
súa teoría e o seu funcionamento real. 

▪ HEB7.1.1. Explica os elementos fundamentais do sistema político ideado por Cáno-
vas. 

▪ HEB7.1.2. Especifica as características esenciais da Constitución de 1876. 

▪ HEB7.1.3. Describe o funcionamento real do sistema político da Restauración.  

▪ B7.4. Perda das derradeiras colonias e crise 
de 1898: guerra de Cuba e con Estados Uni-
dos; Tratado de París; rexeneracionismo. 

▪ B7.4. Explicar o desastre colonial e a crise do 98, identificando as 
súas causas e as súas consecuencias. 

▪ HEB7.4.1. Explica a política española respecto ao problema de Cuba. 

▪ HEB7.4.2. Sinala os principais feitos do desastre colonial de 1898 e as consecuen-
cias territoriais do Tratado de París. 

▪ HEB7.4.3. Especifica as consecuencias para España da crise do 98 nos ámbitos eco-
nómico, político e ideolóxico. 

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

▪ B9.1. Intentos de modernización do sistema: 
revisionismo político dos primeiros gobernos 
de Afonso XIII; oposición de republicanos e 
nacionalistas cataláns, vascos, galegos e an-
daluces. 

▪ B9.1. Relacionar o rexeneracionismo xurdido da crise do 98 co re-
visionismo político dos primeiros gobernos, e especificar as súas 
actuacións máis importantes. 

▪ HEB9.1.1. Define en que consistiu o revisionismo político inicial do reinado de 
Afonso XIII, e as principais medidas adoptadas. 

▪ HEB9.1.3. Elabora un esquema cos factores internos e externos da quebra do sis-
tema político da Restauración.  

▪ B9.2. Quebra do sistema: impacto dos acon-
tecementos exteriores (intervención en Ma-
rrocos; I Guerra Mundial; Revolución Rusa); 
crecente axitación social (Semana Tráxica de 
Barcelona; crise xeral de 1917; "trienio bol-
chevique" en Andalucía). 

▪ B9.2. Analizar as causas da quebra do sistema político da Restau-
ración e identificar os factores internos e os externos. 

▪ HEB9.2.1. Especifica a evolución das forzas políticas de oposición ao sistema: re-
publicanos e nacionalistas.  

▪ HEB9.2.2. Explica as repercusións da I Guerra Mundial e da Revolución Rusa en 
España. 

▪ HEB9.2.3. Analiza as causas, os principais feitos e as consecuencias da intervención 
de España en Marrocos entre 1904 e 1927. 

▪ HEB9.2.4. Analiza a crise xeral de 1917: as súas causas, manifestacións e conse-
cuencias. 

 

 



 1. B) COMPETENCIAS        

Segundo o D. 86/2015 (baseado na orde ECD 65/2015), as competencias son as capacidades para aplicar de 

xeito integrado os contidos co fin de lograr a realización adecuada de actividades e a resolución eficaz de 

problemas. Fan referencia á adquisición dunha serie de ferramentas que fagan que os coñecementos 

adquiridos polo alumnado non sexan só memorísticos, senón que o capaciten para desenvolverse 

axeitadamente no mundo real. 

De entre as competencias chave, a materia de Historia de España contribúe especialmente á consecución das 

seguintes: 

a) Competencia de comunicación lingüística (CCL) 

A comunicación lingüística é competencia fundamental, xa que os procedementos comunicativos escritos e 

orais son inherentes á produción intelectual. A nosa materia contribuirá ó seu desenvolvemento a través da 

adquisición de vocabulario específico, do traballo de comprensión e análise de textos escritos e discursos 

orais e da elaboración de discursos propios que permitan expresar as opinións de xeito coherente. 

b) Competencia dixital (CD) 

Na nosa materia, o tratamento axeitado da información é un aspecto fundamental. E hoxe en día, gran parte 

desa información provirá do mundo 3.0, razón pola que será fundamental formar ó alumnado no seu 

tratamento crítico e exhaustivo. Ademais, contribuiremos a que o alumnado adquira un manexo fluído das 

ferramentas informáticas e audiovisuais, empregándoas como base para as súas propias producións.  

Na actual situación, a competencia dixital é básica para manter a calidade do sistema educativo, polo que se 

está a facer especial fincapé en favorecer esta competencia chave. 

c) Aprender a aprender (CAA) 

Esta competencia permitirá ao alumnado adquirir a madurez e independencia suficientes como para resolver 

por si mesmos os problemas que se lles presenten. Ata marzo contribuímos a ela a través do traballo diario 

da aula, que fomentou unha aprendizaxe guiada pero o máis autónoma posible. Na situación actual, o 

primordial é contribuír a que os alumnos e alumnas organicen as súas xornadas de estudo, melloren a súa 

comprensión lectora e sexan o máis autónomos posible na procura de solucións ós problemas que se lle 

presenten. 

d) Competencia Social e Cívica (CSC) 

A nosa materia servirá para desenvolver de xeito especial esta competencia, ó contribuír ó coñecemento da 

realidade social, actual e histórica, así como á análise crítica da realidade na que vivimos, prestando especial 

atención aos dereitos humanos, á tolerancia e á igualdade de oportunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 
 

A metodoloxía é fundamental para definir como imos traballar os contidos para acadar os obxectivos 

previstos. Desde este punto de vista, a miña tarefa como docente segue a ser a mesma: actuar como 

mediador, organizando, guiando e facilitando o contexto de aprendizaxe.  

En consonancia co anterior, o traballo da terceira avaliación estará baseado nunha secuencia de actividades 

de ensinanza – aprendizaxe coherentes cos obxectivos didácticos e con alto valor formativo, adecuadas ás 

posibilidades do alumnado e do grupo e o suficientemente variadas e flexibles como para dirixirse a un 

alumnado diverso. Tendo en conta as situacións individuais de cada alumno e alumna, e mantendo o traballo 

en espiral sobre os conceptos que viñemos realizando durante as dúas avaliacións anteriores, deseñei dous 

niveis de tarefas: 

a) De repaso, reforzo e recuperación: dirixido a tódolos alumnos e alumnas e co obxectivo de afondar 

na asimilación dos contidos traballados durante as dúas primeiras avaliacións e con cuestións 

específicas para o alumnado con materia suspensa. 

b) De ampliación: para aquel alumnado que non presentou ningún problema na adquisición dos 

contidos traballados ata marzo e que se atopa en condicións de avanzar materia. 

2.A) ACTIVIDADES DE REPASO, REFORZO E RECUPERACIÓN 
As actividades de repaso e reforzo están dirixidas a tódolos alumnos e alumnas, co obxectivo de profundizar 

na adquisición dos conceptos básicos, dos feitos máis relevantes e da comprensión da evolución política, 

social e económica dende a Prehistoria ata a contemporaneidade.  Emprego como base para esas actividades 

os criterios e competencias establecidos no apartado anterior como imprescindibles. 

Para o alumnado sen materia suspensa estas actividades serán de tipo voluntario e estarán especialmente 

dirixidas a preparar a proba de selectividade. O alumnado con materia suspensa terá algunhas tarefas 

obrigatorias que contarán para a recuperación da materia pendente, tal e como detallo no apartado de 

avaliación. 

Estas actividades serán dos seguintes tipos: 

� Cuestionarios feitos en Google Forms e que permiten respostas tipo test autocorrectivas e preguntas 

con resposta aberta (curta ou longa). Estas preguntas admiten respostas multinivel, o que é 

fundamental para garantir a atención á diversidade e reciben corrección e resposta con indicacións 

pola miña parte.  

� Sesións de videoconferencia: un día por semana programo dúas sesións de videoconferencia (unha 

para cada grupo de 2º de Bacharelato) na que repasamos un dos temas traballados na aula. Para tal 

fin, emprego esquemas resumo así como test con cuestións chave.  

� Composicións históricas sobre documentos fundamentais e seguindo o formato de composición das 

probas de selectividade. Segundo as necesidades de cada alumno ou alumna, propoño a realización 

dunhas ou outras composicións guiadas ou sen guiar. 

2.A) ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN 
Cando remataron as clases presenciais estabamos a traballar na aula a Unidade 14: O réxime franquista: 

primeira metade, polo que quedaron pendentes as unidades 15, 16 e 17. As actividades de ampliación estarán 

entón encamiñadas ó tratamento dos contidos relacionados con eses temas finais. Tal e como indican as 

Instrucións do 27 de abril. 

Para tentar suplir a falta de clases presenciais, o alumnado ten á súa disposición ben na aula virtual ben vía 

mail (dependendo das súas situacións particulares) unha Presentación en Power Point de cada unha desas 



unidades, con explicacións pormenorizadas, esquemas e documentos fundamentais. As actividades de 

ampliación serán dos seguintes tipos: 

� Cuestionarios feitos en Google Forms e que permiten respostas tipo test autocorrectivas e preguntas 

con resposta aberta (curta ou longa). 

� Composicións históricas sobre documentos fundamentais e seguindo o formato de composición das 

probas de selectividade.  

 

3 MATERIAIS E RECURSOS 
 

Para manter a docencia non presencial empregaremos os seguintes materiais: 

� Apuntamentos de tódalas unidades didácticas en papel dos que xa dispuñan os alumnos e alumnas. 

� Presentacións en Power Point con explicacións, esquemas, documentos importantes e bibliografía. 

� Listado de material complementario: enlaces a vídeos explicativos, recursos web, documentais e 

películas, artigos de revistas... 

Estes materiais son facilitados ao alumnado a través da aula virtual e tamén a través do correo electrónico en 

pdf para aqueles alumnos e alumnas que só dispoñen de datos móbil e que teñen problemas para acceder á 

plataforma virtual.  

 

4 AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN  

 

A avaliación é parte fundamental da programación didáctica, posto que serve para valorar os resultados 

acadados pero tamén para autorregular a calidade e idoneidade do proceso de ensinanza-aprendizaxe. Para 

conseguilo, baséase nunha recollida sistemática de información que permite, trala súa análise, a emisión de 

xuízos de valor.  A avaliación serve para xulgar se se lograron os obxectivos marcados pero tamén debe ter 

unha función pedagóxica. 

En base a isto, opto por un modelo de avaliación formativa que ten unha función pedagóxica e que está 

inscrita en todo o proceso didáctico. 

4.A) CRITERIOS E ESTÁNDARES DE AVALIACIÓN 
Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe son elementos curriculares definidos pola 

administración no D. 86/2015 que perfilan que avaliar. Ambos aparecen recollidos e distribuídos por unidade 

didáctica no cadro do apartado 1. Estes criterios e estándares serán os empregados para a avaliación do 

terceiro trimestre, para a avaliación final e para a avaliación extraordinaria. 

O artigo 6.9 das Instrucións para o desenvolvemento do terceiro trimestre indican: “a avaliación e 

cualificación adaptarase tendo en consideración que se realizará sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante 

os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou ampliación 

de aprendizaxes [...] sempre e cando beneficie ao alumnado.” 

En consonancia con isto, establezo os seguintes procedementos e instrumentos de avaliación: 

4.A) PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN DO TERCEIRO TRIMESTRE 
Debido á excepcionalidade deste terceiro trimestre, os procedementos de avaliación redúcense a unha 

avaliación procesual ou formativa, que se levará a cabo de xeito continuo e proporciona información 

permanente. O seu obxectivo é informar dos logros obtidos e detectar as posibles dificultades de aprendizaxe. 

Realizarase coa valoración do traballo semanal proposto (tanto actividades de repaso e reforzo como 



actividades de ampliación) e coa corrección interactiva das tarefas, o que facilita que os estudantes sexan 

conscientes dos erros, que poden servir para aprender.  

4.B) INSTRUMENTOS DE RECOLLIDA DE INFORMACIÓN E AVALIACIÓN 
Para unha axeitada avaliación é imprescindible contar cun sistema de recollida de información útil e que 

quede reflexado por escrito. A información será recollida en fichas individuais a partir da corrección das 

actividades marcadas para a súa recollida e valoración.  

Tal e como indiquei no apartado dous, as actividades obxecto de valoración serán cuestionarios e 

composicións históricas. 

4.C) CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 
a) Alumnado coa 2ª avaliación suspensa 

A interrupción das clases presenciais impediu a realización dun exame de recuperación que estaba previsto 

para aqueles alumnos e alumnas coa segunda avaliación suspensa. Para suplilo, realizaremos unha proba 

dividida en dúas partes: 

� Un cuestionario con preguntas sobre conceptos básicos e preguntas teóricas relacionadas cos 

conceptos das 5 primeiras unidades didácticas. (Ata 5 puntos) 

o Será entregado por mail nun día e hora concretos e terá un tempo máximo de realización de 

30 minutos. 

� Unha proba oral que realizaremos por videoconferencia (ou teléfono cando non sexa posible) con 

cuestións sobre unha serie de documentos significativos dos períodos históricos traballados nas 

unidades 6 a 10. (Ata 5 puntos) 

 

b) Cualificación do terceiro trimestre 

A cualificación do terceiro trimestre será o resultado de calcular a nota media do 1º e 2º trimestre, ós que 

se lle sumará un máximo de 2 puntos en función do traballo realizado durante o período da terceira avaliación. 

Os cuestionarios serán valorados e ponderados ata un máximo de 1 punto. O punto restante será tamén o 

resultado ponderado da valoración das composicións históricas, cualificadas a partir da seguinte rúbrica: 

RÚBRICA PARA A CORRECCIÓN DAS COMPOSICIÓNS HISTÓRICAS 

Moi deficiente  

(0-1) 

Moi deficiente (0-1) Resposta en branco (0) A resposta é unha paráfrase dos 

documentos (1)  

Deficiente  

(2-4) 

Contidos: Xeneralidades sobre a época 

 Uso dos documentos: a resposta prescinde dos documentos, esponxe como a 

resposta a unha pregunta teórica  

Redacción: texto no que abundan as imprecisións, palabras inventadas, frases 

incoherentes ou mal articuladas 

Aprobado  

(5-6) 

Contidos: referencias básicas ás etapas, cuestións preguntadas nas orientacións...  

Uso dos documentos: os documentos cítanse na redacción  

Redacción: texto formalmente correcto, pero expresión demasiado simple 

Notable (7-8) 
Contidos: afonda nas explicacións e analiza en profundidade os documentos.  

Redacción: correcta e texto coherente 

Sobresaínte  

(9-10) 

Contidos : a resposta afonda nas causas e consecuencias dos acontecementos así 

como na explicación dos documentos propostos. Redacción: correcta e precisa, 

facendo uso do vocabulario específico. O texto está ben articulado e argumentado 

 

 



4.D) CUALIFICACIÓN FINAL, PROBA FINAL E PROBA EXTRAORDINARIA 
A cualificación final para o alumnado sen materia pendente, será a media das cualificacións das tres 

avaliacións. 

Os alumnos e alumnas que non acaden o aprobado, terán dereito a unha proba final que se realizará do 

seguinte xeito antes do 9 de xullo: 

� Un cuestionario con preguntas sobre conceptos básicos e preguntas teóricas relacionadas cos 

conceptos das 5 primeiras unidades didácticas. (Ata 5 puntos) 

o Será entregado por mail nun día e hora concretos e terá un tempo máximo de realización de 

30 minutos. 

� Unha proba oral que realizaremos por videoconferencia (ou teléfono cando non sexa posible) con 

cuestións sobre unha serie de documentos significativos dos períodos históricos traballados nas 

unidades 6 a 10. (Ata 5 puntos) 

No caso de non superar a avaliación ordinaria, o alumnado poderá presentarse a unha proba extraordinaria 

que se celebrará na primeira semana de setembro. Como se descoñece se esta proba se poderá facer ou non 

de xeito presencial, quedan previstos dous modelos: 

� Modalidade presencial: proba escrita con dúas cuestións  

o Unha pregunta de ata cinco puntos nos que deberán definir catro conceptos e responder a 

unha cuestión teórica. 

o Unha composición histórica de ata cinco puntos. 

� Modalidade non presencial: igual que a proba final de xuño. 

 

5 INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

 

Esta adaptación da programación didáctica será publicada na páxina web do centro. Os alumnos e alumnas 

serán avisados desta publicación a través de correo electrónico (que é o medio que estamos a empregar para 

comunicarnos) para que poidan acceder a ela. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

 

Criterios de avaliación 

 

Estándar de aprendizaxe 

 
Entender que os sucesos históricos teñen unha 

dimensión diacrónica e sincrónica (ocorren ao longo do 

tempo e algúns son coetáneos). 

Ordena cronoloxicamente feitos históricos medievais 

salientables mediante eixes cronolóxicos. 

Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión. Utiliza o vocabulario histórico e artístico adecuado. 

Describir as civilizacións medievais tendo en conta a súa 

evolución e as súas características políticas, sociais, 

económicas e culturais: reinos xermanos, Islam (Al-

Ándalus), reinos cristiáns da Península Ibérica. 

Caracteriza as formacións políticas: reinos xermanos, 

Islam (Al- Ándalus), reinos cristiáns ibéricos. 

Entender os procesos de reconquista e repoboación na 

Península Ibérica. 

Interpreta mapas que describes os feitos históricos e a 

evolución das formas políticas medievais. 
Analizar as consecuencias das crises económicas e 
demográficas. 

Comprende o impacto das crises económicas e 

demográficas. 
Ter unha visión global do medio físico e dos climas de 

España e de Galicia e situar as unidades de relevo nos 

mapas. 

Describe as características do medio físico español e 

galego. 

Coñecer os principais espazos naturais de España e de 

Galicia. 
Describe e sitúa no mapa as principais unidades de 

relevo español e galego. 
Coñecer, describir e valor a acción do ser humano sobre 

o medio. 

Coñece e sitúa as zonas bioclimáticas e paisaxes de 

España e Galicia. 

Analizar a poboación europea, española e galega 

segundo a súa distribución, evolución, movementos 

naturais e migratorios. 

Localiza nun mapa as zonas máis densamente poboadas 

do mundo e as cidades de maior poboación. 

Comentar mapas sobre densidade de poboación e 

migracións. 

Explica o impacto dos movementos migratorios. 

Entender as características da poboación europea, 
española e galega a través da análise dos indicadores 
demográficos. 

Explica as características da poboación europea, 

española e galega, analizando as pirámides de 

poboación. 

Comprender os movementos migratorios a nivel mundial, 
europeo e español. 

Coñece os movementos migratorios en España e Galicia 

(incidindo na emigración galega). 

Comprender o proceso de urbanización e o papel das 

cidades. 
Diferenza o espazo rural e urbano. 

Coñece a diferente morfoloxía urbana. 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación. 

Procedementos avaliación:  

Estamos ante unha situación de excepcionalidade que require dunha 
adaptación rápida e o máis eficaz posible para avaliar do xeito máis racional e 
xusto ao noso alumnado. 
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Tendo isto en conta, estes son os procedementos de avaliación adoptados 
para 2º E.S.O. durante a corentena do COVID-19: 

-O profesor colgará na plataforma E-Dixgal as tarefas asignadas aos alumnos, 
dándolles a maior información posible para realizalas. 

-Esas actividades poderán variar en contido e tempo de realización 
dependendo do carácter e complexidade das mesmas. 

-Os alumnos xa teñen dende principio de curso todos os contidos da materia en 
apuntamentos na plataforma E-Dixgal, e ese material será o eixo sobre o que 
traballaremos durante a corentena. 

-As actividades poderán ser de varios tipos: actividades que a propia 
plataforma E-Dixgal ten entre os seus recursos educativos (editoriais Netex y 
Aula Planeta), resumos-esquemas que o profesor solicitará de diferentes 
apartados do temario, controis de preguntas breves que os alumnos terán que 
entregar nun prazo de tempo previamente establecido nas instrucións, todas as 
ferramentas que Internet poda facilitar e que se irán incorporando se o profesor 
o considera oportuno. 

-Os alumnos dispoñen do número de teléfono persoal e da dirección de correo 
electrónico corporativo do profesor. 

Instrumentos avaliación:  

-Tarefas asignadas aos alumnos en E-Dixgal, con prazo de entrega. 

-Tarefas asignadas aos alumnos de entrega inmediata (controis feitos en 
prazos de dúas horas sobre Temas, apartados de Temas ou recuperacións da 
2ª avaliación). 

-Actividades de Netex e Aula Planeta disponibles en E-Dixgal. 

 

Cualificación final :  

A cualificación da 3ª avaliación será o resultado da nota media entre as 
cualificacións dúas avaliacións anteriores máis a cualificación dos traballos, 
actividades e probas realizadas durante a corentena, que como moito poderán 
subir a nota media das dúas primeiras avaliacións en 2 puntos, nunca baixala. 
É dicir, seguindo a seguinte fórmula: [(nota 1ª avaliación + nota 2ª 
avaliación) / 2] + cualificacións dos traballos da corentena. 
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A cualificación final será a media das notas das tres avaliacións, tendo en 
conta que a nota da 3ª avaliación nunca pode ser inferior á nota da media 
das dúas primeiras avaliacións. 

Proba extraordinaria de setembro: 

Poñéndonos nun escenario optimista imos pensar que para setembro 
estaremos nunha situación de normalidade académica, polo tanto a proba 
extraordinaria de setembro xa está regulada na Programación orixinal desta 
materia.  

De non seres así realizarase unha proba escrita tipo test (respostas breves) 
sobre todos os contidos do curso. A proba escrita basearase nos exames 
realizados xa durante o curso, aos que os alumnos teñen acceso, na súa 
versión corrixida, na plataforma E-Dixgal. 

Alumnado de materia pendente  

Criterios de avaliación: 

En circunstancias normais, a forma de organizar a recuperación da materia é a 
que segue: 
 
A materia de 2º da ESO está dividida en tres partes. Para cada parte os 
alumnos fan un exame e se lles entrega un caderno de exercicios que serve 
para repasar e aclarar dúbidas, e ademais sumar ata un punto a nota media do 
exame. En datas previas o exame, nos recreos, temos reunións cos alumnos 
para corrixir entre todos os exercicios e así preparar mellor o exame. A final de 
curso hai unha proba final por si algún alumno non aprobou a materia por 
trimestre. Os alumnos poden consultar as dúbidas co profesor cando o 
precisan. 

   
A adaptación na actual situación de estado de alarma será a que segue: 
 
No período de curso normal, fixemos os exercicios e os exames dos dous 
primeiros bloques. Polo tanto, todos os alumnos teñen xa a súa nota para o 
primeiro e segundo bloques. En canto o terceiro bloque, só tiveron tempo de 
facer os exercicios do bloque. Entón,  para este 3º bloque só dispoño da nota 
dos exercicios.  

Criterios de cualificación: 

Os alumnos que teñan aprobados os dous primeiros bloques e tamén 
aprobados os exercicios do terceiro bloque acadarán o aprobado na materia. 

 
Os alumnos que non entregaron os exercicios do terceiro bloque ou que non 
acadaron unha puntuación de 5 neles, terán o terceiro bloque suspenso. As 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020  

MATERIA: XEOGRAFÍA E HISTORIA 

GRUPO: 2º E.S.O. 

 

 

respostas dos exercicios do terceiro bloque que non se puideron corrixir en 
clase, están colgadas na Aula Virtual. 

 
En función do anterior, os alumnos que non superaran a materia como se 
explica no primeiro caso, deberán facer unha proba final co bloque ou bloques 
que cada un teña suspenso.  
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

A nosa intención é facer esa proba mediante videoconferencia ou unha 
chamada telefónica ou incluso unha proba escrita para enviar. Todo dependerá 
das circunstancias de cada alumno. En todo caso, os alumnos serán avisados 
con suficiente antelación para que podan preparar a proba e “asistir” na data 
fixada. 

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

Actividades : 

Todas as semanas o profesor colga na plataforma E-Dixgal o traballo que os 
alumnos teñen que realizar. Poden ser esquemas-resumo de apartados dun 
tema, test de preguntas breves sobre un Tema, actividades propias da 
plataforma (Netex e Aula Planeta), ou actividades que o profesor elabora a 
partir dos recursos que ofrece a Internet. 

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade);  

Todos os alumnos de 2º E.S.O. contan cun ha terminal portátil da Xunta ao 
estaren incluídos na plataforma E-Dixgal. De todos os xeitos hai alumnos que 
no teñen na casa conectividade a Internet ou dependen dos datos móbiles dos 
seus pais. O profesor da a máxima liberdade para entregar os traballos no 
formato que sexa, incluso fotos sacadas co móbil de traballos feitos a man. 

A pesar disto, hai alumnos totalmente “desaparecidos” que non dan sinais de 
estaren a facer os traballos. O profesor intentou comunicar con eles a través de 
chamadas e correo electrónico pero non foi posible. 

Materiais e recursos : 

Como xa dixemos máis arriba, o principal recurso é a plataforma E-Dixgal, que 
xa o viña sendo no desenvolvemento normal das clases dende comezo de 
curso. Ademais, o correo electrónico é a outra ferramenta esencial de traballo. 
Os alumnos mandan as súas tarefas ao correo electrónico corporativo do 
profesor. A Internet tamén é un recurso importante, de onde o profesor obtén 
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os enlaces dos vídeos que envía aos alumnos para mellorar a comprensión dos 
apuntamentos. 

4. Información e publicidade  

Información ao alumnado e ás familias.  

O profesor colga na plataforma E-Dixgal toda a información necesaria para que 
os alumnos realicen as tarefas asignadas. O correo electrónico corporativo do 
profesor tamén está dispoñible para aclarar calquera dúbida dos alumnos e das 
familias. 

Esta adaptación da Programación colgarase na páxina web do IES O Ribeiro 
para que alumnos e pais teñan a información sobre criterios de avaliación, 
metodoloxía, materias e recursos que aquí se expoñen. 
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1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES  

A etapa de confinamento comezou cando restaban unicamente dúas semanas  para a finalización do período lectivo. 

Foron impartidas todas as unidades didácticas da programación presentada a principios de curso agás as seguintes: 

 Unidade 8: Sociolingüística e estandarización. 

 Unidade 10: a sociedade galega e española contemporánea. España en Europa e no mundo. 

 Unidade 11: a arte contemporánea. 

 Unidade 12: vivimos en democracia. 

 

2.- AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

AVALIACIÓN. 

Procedementos  e instrumentos de avaliación:  

 

1ª e 2ª AVALIACIÓN: 

Nas dúas primeiras avaliacións o alumnado foi avaliado segundo os procedementos e instrumentos de avaliación 
contemplados na programación entregada a principios de curso, que foron os seguintes: 

A cualificación trimestral de cada alumno establecerase a partir das obtidas no traballo diario en clase a través da 
supervisión das tarefas programadas, máis as obtidas nos diferentes controis. Todas estas probas deberán permitir 
avaliar o grao de concreción na consecución progresiva dos diferentes estándares. 

 

 

Avaliacións parciais 

PROCEDEMENTOS PARA VALORAR A NOTA 

 Faremos varios controis por cada unidade. A nota media destes equivale a un 80% da nota. As faltas de 
ortografía supoñen unha redución da nota.  

 Actitude, interese, traballo diario na aula e esforzo persoal: ata un 20% da nota. 

 Realización de traballos, actitude, interese, traballo diario… ata 1 punto. 

 Presentación e organización do caderno de traballo (libretas), ata 1 punto. Valórase a limpeza, a 
caligrafía, a presentación correcta, a orde, que as tarefas estean correctamente realizadas e 
corrixidas... Será imprescindible  a súa entrega nas datas marcadas polo profesor. 

 O alumn@ que non se presente a unha proba escrita, só poderá realizala presentando un certificado que 
xustifique suficientemente a falta dese día. 

 

3ª AVALIACIÓN:  

Realizarase unha media aritmética entre os resultados acadados na 1ª e na 2ª avaliación. 

Cualificación final :  

O procedemento para obter a cualificación final de curso será o seguinte:  

Calculamos a media aritmética entre as tres avaliacións. Poderiamos subir ata 1,5 puntos a valoración da nota tendo 
en conta os traballos presentados na etapa de confinamento. 



A demora na entrega deste tipo de tarefas suporá unha puntuación negativa. Por cada día de retraso na entrega 
descontarase 1 punto na súa valoración. Con dúas semanas de retraso na entrega considerarase que o traballo non 
foi presentado, a menos que haxa razóns médicas que o xustifiquen. 

O alumno superará a materia cando consiga a cualificación de aprobado, isto é, cando obteña cinco ou mais puntos 
na cualificación en calquera das convocatorias determinadas a tal efecto. 

 

Proba extraordinaria de setembro: 

Tal e como establece a lexislación vixente  realizarase unha proba extraordinaria  global no mes de setembro para 
aqueles alumn@s cunha cualificación de suspenso no mes de xuño.  

Consistirá na realización dunha proba escrita que permita determinar a adquisición dos obxectivos mínimos e as 
competencias sinaladas. Dita proba escrita constará de cuestións análogas ás realizadas nos exames parciais durante 
o curso. 

No devandito exame, entrará toda a materia  vista nas dúas primeiras avaliacións á que se engadirán as tarefas 
traballadas nesta 3ª avaliación desde o momento do confinamento. 

A nota de setembro basearase exclusivamente na que se obteña no exame da devandita convocatoria. 

 

ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE  

ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. 

Ademais da avaliación continua correspondente ao curso no que se está matriculado, realizarase outra avaliación 
continua específica para a materia pendente, avaliación que será independente da anterior. A superación desta 
avaliación continua suporá o aprobado da materia pendente. 

Para a preparación desta avaliación continua, entregouse aos alumnos unha serie de traballos, que foron 
supervisados polo profesor da aula para a súa realización e corrección. Ditos traballos incluíron exercicios similares 
aos que se esixiron na realización das probas. Os traballos foron valorados. A nota obtida neles supuxo o 20 por 
cento da nota da avaliación correspondente. 

Realizáronse, na etapa de “normalidade”, as probas de avaliación correspondentes á 1ª e á 2ª avaliación. Nesta 
etapa tamén se entregaron as tarefas para a 3ª avaliación. Estes traballos foron supervisados polo profesor. Os 
traballos foron valorados. 

Nesta etapa de confinamento realizarase outra proba para avaliar os contidos programados na 3ª avaliación. 
Estableceranse contactos para atender ao alumnado que teña que recuperar esta materia e aclararemos dúbidas.  

A nota final será a media aritmética das tres avaliacións. 

Realizarase unha proba final para aquel alumnado que non acade os obxectivos e as competencias básicas. O 
alumnado terá superada a materia cando obteña cinco ou máis puntos na cualificación da mencionada proba. 

 

3.- METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 

(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación). 

Actividades: 

 Cada semana o profesor propón unha serie de actividades para que presente o alumnado. 

 Traballos ou exercicios de repaso para aqueles alumnos que poidan ir retrasados no proceso de aprendizaxe.  

 Actividades de recuperación e repaso para o alumnado que ten a 1ª ou a 2ª avaliación suspensa. 

 Repaso da materia vista ata o momento 

 

A demora na entrega deste tipo de tarefas suporá unha puntuación negativa. Por cada día de retraso na entrega 
descontarase 1 punto na súa valoración. Con dúas semanas de retraso na entrega considerarase que o traballo non 
foi presentado, a menos que haxa razóns médicas que o xustifiquen. 



 

Metodoloxía:  (alumnado con conectividade e sen conectividade): os 8 alumn@s da aula de 2º de fp básica teñen 
conectividade. 7 deles están a presentar as tarefas con regularidade. 

 

Materiais e recursos para a realización das tarefas : 

 Fichas de traballo e material proporcionado polo profesor.  

 Utilizamos tamén a web para a busca de información. 

 

 

4.- INFORMACIÓN E PUBLICIDADE  

 Información ao alumnado e ás familias: conta de correo electrónico de Gmail e teléfono cando a conversa o 
requira.  

 Publicidade: Esta adaptación da programación será enviada ao xefe de Departamento para que poida 
“subila” á páxina web do centro.  
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2.- AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

AVALIACIÓN. 

Procedementos  e instrumentos de avaliación:  

 

1ª e 2ª AVALIACIÓN: 

Nas dúas primeiras avaliacións o alumnado foi avaliado segundo os procedementos e instrumentos de avaliación 
contemplados na programación entregada a principios de curso, que foron os seguintes: 

A cualificación trimestral de cada alumno establecerase a partir das obtidas no traballo diario en clase a través da 
supervisión das tarefas programadas, máis as obtidas nos diferentes controis. Todas estas probas deberán permitir 
avaliar o grao de concreción na consecución progresiva dos diferentes estándares. 

 

 



Avaliacións parciais 

PROCEDEMENTOS PARA VALORAR A NOTA 

 Faremos un control por cada unidade. A nota media dos controis equivale a un 80% da nota. As faltas de 
ortografía supoñen unha redución da nota. Descontaremos por cada falta 0’05, aínda que si se trata dunha 
falta considerada grave ou dunha maiúscula descontaremos 0’1.  

 Actitude, interese, traballo diario na aula e esforzo persoal: ata un 20% da nota. 

 Realización de traballos, actitude, interese, traballo diario… ata 1 punto. 

 Presentación e organización do caderno de traballo (libretas), ata 1 punto. Valórase a limpeza, a 
caligrafía, a presentación correcta, a orde, que as tarefas estean correctamente realizadas e 
corrixidas... Será imprescindible  a súa entrega nas datas marcadas polo profesor. 

 Chamadas en clase: suma ou resta á nota dos controis ata 0,5 puntos. O obxectivo é que o alumnado vaia 
estudando e levando a materia ao día. Pode haber controis periódicos: non se avisa, poden ser orais ou 
escritos.  

 Traballo de clase e comportamento: Cada negativo descontará 0,25 puntos. 

 Para sumar os puntos de libreta, traballos... é preciso acadar máis de catro puntos na media dos exames. 
Non se fai media con controis que teñan unha puntuación inferior a 3 puntos. 

 O alumn@ que non se presente a unha proba escrita, só poderá realizala presentando un certificado que 
xustifique suficientemente a falta dese día. 

AS ACTITUDES NEGATIVAS: interrupción intencionada da clase que impida o normal desenvolvemento e cause 
prexuízos ao traballo dos compañeir@s e molestias ao profesor no seu labor docente; actitudes pasivas: 
indiferenza e/ou non participación cando se realicen ou pregunten tarefas de clase; e en xeral, todo aquilo que 
supoña unha falta de respecto ao profesor/a, alumn@s e material poderá influír negativamente na nota da 
avaliación ou avaliacións e contará para a avaliación final. 

 

3ª AVALIACIÓN:  

Realizarase unha media aritmética entre os resultados acadados na 1ª e na 2ª avaliación. 

Cualificación final :  

O procedemento para obter a cualificación final de curso será o seguinte:  

Calculamos a media aritmética entre as tres avaliacións. Poderiamos subir ata 1,5 puntos a valoración da nota tendo 
en conta os traballos presentados na etapa de confinamento. 

A demora na entrega deste tipo de tarefas suporá unha puntuación negativa. Por cada día de retraso na entrega 
descontarase 1 punto na súa valoración. Con dúas semanas de retraso na entrega considerarase que o traballo non 
foi presentado, a menos que haxa razóns médicas que o xustifiquen. 

O alumno promocionará coa materia superada cando consiga a cualificación de aprobado, isto é, cando obteña cinco 
ou mais puntos na cualificación en calquera das convocatorias determinadas a tal efecto. 

 

Proba extraordinaria de setembro: 

Tal e como establece a lexislación vixente  realizarase unha proba extraordinaria  global no mes de setembro para 
aqueles alumn@s cunha cualificación de suspenso no mes de xuño.  

Consistirá na realización dunha proba escrita que permita determinar a adquisición dos obxectivos mínimos e as 
competencias sinaladas. Dita proba escrita constará de cuestións análogas ás realizadas nos exames parciais durante 
o curso e incidirán nos estándares básicos. 

No devandito exame, entrará toda a materia  vista nas dúas primeiras avaliacións á que se engadirán as tarefas 
traballadas nesta 3ª avaliación desde o momento do confinamento. 



A nota de setembro basearase exclusivamente na que se obteña no exame da devandita convocatoria. 

 

ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE  

ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. 

Ademais da avaliación continua correspondente ao curso no que se está matriculado, realizarase outra avaliación 
continua específica para a materia pendente, avaliación que será independente da anterior. A superación desta 
avaliación continua suporá o aprobado da materia pendente. 

Para a preparación desta avaliación continua, entregouse aos alumnos unha serie de traballos, que foron 
supervisados polo profesor da aula para a súa realización e corrección. Ditos traballos incluíron exercicios similares 
aos que se esixiron na realización das probas. Os traballos foron valorados. A nota obtida neles supuxo o 10 por 
cento da nota da avaliación correspondente. 

Realizáronse, na etapa de “normalidade”, as probas de avaliación correspondentes á 1ª e á 2ª avaliación. Nesta 
etapa tamén se entregaron as tarefas para a 3ª avaliación. Estes traballos foron supervisados polo profesor. Os 
traballos foron valorados. 

Nesta etapa de confinamento realizarase outra proba para avaliar os contidos programados na 3ª avaliación. 
Estableceranse contactos para atender ao alumnado que teña que recuperar esta materia e aclararemos dúbidas.  

A nota final será a media aritmética das tres avaliacións. 

Realizarase unha proba final para aquel alumnado que non acade os obxectivos e as competencias básicas. O 
alumnado terá superada a materia cando obteña cinco ou máis puntos na cualificación da mencionada proba. 

 

 

 

3.- METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 

(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación). 

Actividades: 

 Cada semana o profesor propón unha serie de actividades para que presente o alumnado. 

 Traballos ou exercicios de repaso para aqueles alumnos que poidan ir retrasados no proceso de aprendizaxe.  

 Actividades de recuperación e repaso para o alumnado que ten a 1ª ou a 2ª avaliación suspensa. 

 Repaso da materia vista ata o momento 

 

A demora na entrega deste tipo de tarefas suporá unha puntuación negativa. Por cada día de retraso na entrega 
descontarase 1 punto na súa valoración. Con dúas semanas de retraso na entrega considerarase que o traballo non 
foi presentado, a menos que haxa razóns médicas que o xustifiquen. 

 

Metodoloxía:  (alumnado con conectividade e sen conectividade): os 25 alumn@s da aula de 3º da ESO B teñen 
conectividade. 23 deles están a presentar as tarefas con regularidade 

 

Materiais e recursos para a realización das tarefas : 

 Libro de texto da editorial Vicens Vives.  

 Utilizamos tamén a web para a busca de información. 

 

 

 



4.- INFORMACIÓN E PUBLICIDADE  

 Información ao alumnado e ás familias: conta de correo electrónico de Gmail e teléfono cando a conversa o 
requira.  

 Publicidade: Esta adaptación da programación será enviada ao xefe de Departamento para que poida 
“subila” á páxina web do centro.  

 

 

 

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES  

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO 
- Observa e comprende os datos reflectidos en distintos tipos de mapas para estudar a xeografía. 
- Identifica os elementos de dúas imaxes de satélite, reproducidas con diferentes técnicas. 
- Localiza un lugar no mapa, segundo as súas coordenadas xeográficas. 
- Observa e describe os datos reflectidos en distintos tipos de mapas para estudar xeografía. 

BLOQUE 2. O ESPAZO HUMANO 
- Interpreta en mapas de España os contrastes entre as Comunidades Autónomas. 
- Clasifica o Estado español segundo a súa organización territorial. 
- Distingue nun mapa político a distribución territorial de España, as distintas Comunidades Autónomas, así como as 
provincias. 
- Distingue nun mapa de cada continente os distintos países e as súas capitais. 
- Recoñece os trazos que definen a actividade económica, as súas fases e os sectores económicos. 
- Diferenza aspectos concretos e a súa interrelación dentro da economía globalizada. 
- Analiza como evolucionou a poboación ocupada no sector primario na Unión Europea. 
- Interpreta textos, gráficos e imaxes que relacionan a economía coa agricultura, a gandería e a pesca. 
- Describe conceptos clave relacionados co desenvolvemento rural sustentable; analiza as tecnoloxías agrarias e a 
súa repercusión no medio ambiente, así como a produción para combater a fame no mundo. 
- Interpreta mapas do uso do solo agrario, nos que se sitúa e enumera os principais cultivos que predominan nas 
distintas zonas do mundo. 
- Describe os tipos de pesca e reflexiona sobre as consecuencias da sobreexplotación. 
- Investiga sobre a existencia de minerais en distintos puntos do mundo e sobre os usos que se lles dá, tendo en 
conta a súa interrelación dentro dun sistema económico. 
- Identifica as enerxías producidas e consumidas no mundo e os usos que se lles dá, tendo en conta a súa 
interrelación dentro dun sistema económico. 
- Identifica e nomea as principais formas de enerxía renovable, indicando de cales se obtén un maior rendemento na 
actualidade. 
- Describe e xustifica se unha actividade concreta é ou non é sustentable e describe, se é necesario, os conceptos 
clave relacionado coas modificacións necesarias para que o sexa. 
 

BLOQUE 3: A HISTORIA 
- Identifica e describe as fontes históricas que utilizan os historiadores, como bibliotecas, arquivos… 
- Identifica e describe fontes escritas e non escritas, explicando a necesidade de fontes para escribir a historia. 
- Interpreta unha liña do tempo e responde preguntas sobre a información que reflicte, en referencia aos diferentes 
acontecementos históricos, distinguindo as etapas correspondentes ás épocas representadas. 
- Interpreta o mapa do mundo a comezos da Idade Moderna. 
- Identifica o legado da era dos descubrimentos. 
- Identifica os pobos precolombianos que convivían nesa época. 
- Coñece e explica os principais acontecementos, en relación co reinado dos Reis Católicos. 
- Comprende e explica as distintas causas que conduciron ao descubrimento de América, a súa conquista e a súa 
colonización. 
- Coñece e explica os principais acontecementos, relacionados con Aragón, Castela e Portugal durante a Idade 
Moderna, destacando o protagonismo histórico dos seus principais personaxes. 



- Identifica o legado do Renacemento e a Reforma. 
- Distingue e explica diferentes trazos do Renacemento e do Humanismo. 
- Identifica e analiza as obras cos artistas, humanistas e científicos correspondentes. 
- Identifica e explica as características de réximes monárquicos autoritarios, parlamentarios e absolutos; describe os 
feitos históricos principais que sucederon na época; interpretan mapas e elabora eixos cronolóxicos sobre os 
territorios herdados e anexionados. 
- Analiza o mapa do Imperio español e explica a información que se observa nel. 
- Identifica e describe obras e legado de artistas, humanistas e científicos do Barroco. 
- Identifica e explica as características de réximes monárquicos autoritarios, parlamentarios e absolutos, tendo en 
conta a Declaración de dereitos de 1689 e a limitación do poder real. 
- Interpreta mapas sobre a expansión colonial en América; busca información sobre as distintas colonias; e explica as 
distintas causas que conduciron á descuberta de América para os europeos, á súa conquista e a súa colonización. 
- Interpreta mapas sobre as posesións de España, as que perdeu e os países que as anexionaron, explicando as 
causas e as consecuencias de tratados e guerras como a dos “Trinta Anos”. 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

 

Bloque 1. O medio físico 

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

Clasifica e distingue tipos de 
mapas e imaxes satélite. 

 

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

 

Coñece e interpreta os tipos 
mapas temáticos 

 

Bloque 2. Espazo humano 

Coñecer a organización 
administrativa e territorial de 
España. 

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

 

- Distingue nun mapa de cada 
continente os distintos países e 
as súas capitais. 

Distingue nun mapa político a 
distribución territorial dos 
distintos Estados. 

 

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

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

 



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

Diferenza os sectores 
económicos europeos. 

 

Coñecer as características de 
diversos tipos de sistemas 
económicos 

Diferenza aspectos 
concretos e a súa 
interrelación dentro dun 
sistema económico. 

 

Entender a idea de 
desenvolvemento sustentable e 
as súas implicacións. 

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

 

Localizar os recursos agrarios e 
naturais no mapa mundial. 

Sitúa no mapa as principais 
zonas cerealistas, como 
exemplo de recurso agrario 
no mundo, e as máis 
importantes masas forestais 
do mundo. 

 

Localiza e identifica nun 
mapa as principais zonas 
produtoras de minerais no 
mundo. 

 

Localiza e identifica nun 
mapa as principais zonas 
produtoras e consumidoras 
de enerxía no mundo. 

 

Identifica e nomea algunhas 
enerxías alternativas. 

 

Explica e localiza os tipos de 
pesca e os seus problemas. 

Procura información sobre a 
sobreexplotación dos 
caladoiros de pesca, usando 
recursos impresos e dixitais. 

 

Explicar a distribución desigual 
das rexións industrializadas no 
mundo. 

Localiza nun mapa os países 
máis industrializados do 
mundo, a través de lendas e 
símbolos adecuados.  

 

Bloque 3. Historia 

Recoñecer que o pasado non 
está "morto e enterrado", senón 
que determina o presente e os 

Identifica elementos 
materiais, culturais ou 
ideolóxicos que son herdanza 

 



posibles futuros e espazos, ou 
inflúe neles. 

do pasado 

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

Nomea e identifica catro 
clases de fontes históricas. 

 

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 
interpretación. 

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

 

Realiza diversos tipos de 
eixes cronolóxicos e mapas 
históricos. 

 

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

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

 

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

Utiliza o vocabulario 
histórico e artístico 
imprescindible para cada 
época. 

 

Comprender a significación 
histórica da etapa do 
Renacemento en Europa. 

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

 

Relacionar o alcance da nova 
ollada dos humanistas, artistas 
e científicos do Renacemento 
con etapas anteriores e 
posteriores. 

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

 

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

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

 

Coñecer a importancia dalgúns Analiza obras, ou 
fragmentos delas, dalgúns 

 



autores e obras destes séculos. autores desta época no seu 
contexto. 

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

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

 

 

 



Adaptación da programación para 3ª e 4º ESO.  
Desde o inicio do confinamento, levamos traballando coa Aula Virtual. 
Cada día, o profesor saúda os alumnos e indica as tarefas que deben realizarse e 

o prazo para facelo.  
 
As tarefas (exercicios) se basean en textos con preguntas, apuntes, presentacións 

e vídeos (ligazóns a Youtube). Son tarefas de repaso dos temas da 1ª e 2ª avaliacións. 
Para cada tarefa ponse un prazo que normalmente é de 3 ou 4 días, co afán de que podan 
organizar ben o traballo e non estean desbordados polas tarefas das diversas materias.  

Os alumnos envían o meu correo fotografías dos exercicios feitos, ben a man na 
libreta ou ben cumprimentando o arquivo Word que se lle envía. Unha vez enviados e 
revisados polo profesor, na Aula Virtual son colocados os exercicios coas respostas, para 
que eles mesmos podan corrixilos por completo. Para esa auto revisión tamén se lle da un 
prazo, normalmente de 2 días. E así, pasamos a tarefa seguinte.  

A través do servizo de mensaxes da Aula Virtual, os alumnos poden preguntar 
todas as dúbidas que teñen e facer as súas propostas. 
 

Ademais desas tarefas de repaso, recuperación e reforzo dos temas xa vistos en 
clase, no que levamos de confinamento xa completamos un tema novo en 3º ESO (Tema 
10: O Renacemento) e en 4º ESO (Tema 14: O período de Entreguerras).  

A nosa programación “adaptada” pretende continuar avanzando no temario de 
ambos cursos porque, como se indicou, xa rematamos o repaso de todos os temas 
explicados nos dous primeiros trimestres. 

 
En circunstancias normais, despois de cada avaliación facemos unha 

recuperación. E a final de curso facemos unha recuperación final para que cada alumno 
teña unha nova oportunidade de recuperar a avaliación ou avaliacións que non lograra 
aprobar antes.  

Nas actuais circunstancias a situación é a seguinte. Xa se fixo a recuperación da 1ª 
avaliación. Pero non a recuperación da 2ª avaliación. 

 
Sabemos que non se pode cualificar de forma negativa a 3ª avaliación e que os 

traballos de repaso, reforzo e recuperación deben ser valorados de forma positiva para a 
cualificación. Pero tamén sabemos que hai alumnos que non envían as tarefas nin se 
conectan a Aula Virtual, ou alumnos que o fan de forma irregular, co que fan imposible 
unha avaliación continúa.  

Pensamos que é de xustiza ter en conta o traballo feito por cada alumno durante o 
período de confinamento (que ven sendo a 3ª avaliación) e que este traballo debe 
repercutir positivamente sobre o traballo e as súas cualificacións o longo de todo o curso.  

 
É por iso que os alumnos que durante o período de confinamento envíen os 

traballos debidamente cumprimentados e nos prazos estipulados, verán este esforzo 
recompensando da seguinte forma: 

 
1. Si teñen aprobadas a 1ª e a 2ª avaliacións, a nota final será a media das 

dúas avaliacións, que poderá quedar como estaba ou incrementarse en 1 ou 2 
puntos segundo o grao de cumprimento dos traballos na 3ª avaliación. 
 

2. Os traballos tamén serán un complemento ou axuda na nota do exame de 
recuperación. Faremos en primeiro lugar a recuperación da 2ª avaliación, e o 
final de curso unha recuperación final para que cada alumno poda recuperar a 
avaliación ou avaliacións que teña suspensas (a 1ª e/ou a 2ª). É dicir, neste 
sentido seguiremos a programación habitual, pero valorando o traballo feito por 
cada alumno durante o período de confinamento. 



 
3. Os alumnos que teñan 1 ou 2 avaliacións suspensas e non envíen os traballos 

en forma e prazo estipulados, é dicir, os que durante o período de 
confinamento, non envíen as tarefas, ou só algunhas delas, ou fora de prazo, 
non obterán ningunha compensación na nota da recuperación.  

 
Despois de valorar e sopesar as diferentes alternativas sobre a forma de realizar os 

exames de recuperación, e tendo en conta as diferentes circunstancias de cada 
alumno, penso que a forma máis xusta e equitativa de facer os exames, é a través dunha 
proba escrita, para a cal os alumnos serán convocados nun día e hora determinados. 
Deberán facer o exame e envialo no horario estipulado. Un horario moi estrito, que de non 
ser respectado, suporá un suspenso na proba.  

Aínda así, non descarto a posibilidade de utilizar a videoconferencia, a vídeo 
chamada ou a chamada telefónica para realizar as probas de forma escrita ou oral, pero 
sempre en función da “dispoñibilidade dixital” dos alumnos.  

A data do exame, así como as normas a seguir para facelo e envialo, serán 
comunicadas coa suficiente antelación para que teñan tempo de preparalo e consultar as 
dúbidas. Todos eles serán avisados a través do servizo de mensaxes da Aula Virtual e 
deberán confirmar a recepción do aviso.   
 
 Na avaliación extraordinaria de setembro, os alumnos serán examinados da 
avaliación (1ª ou 2ª) ou avaliacións (1ª e 2ª) que non superaran nesta convocatoria 
ordinaria de Xuño de 2020.  
 
 En Ourense, a 17 de maio de 2020. 
 

Asinado, Manuel Ángel Fernández Rodríguez, profesor de Xeografía e Historia de 3º 
ESO-A e 4º ESO A-B-C. 
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INTRODUCIÓN 
 

A situación de emerxencia de saúde provocada polo virus SARS-CoV-2, provocou que se suspenderan as 

actividades académicas presenciais en todas as etapas do sistema educativo do país dende o 16 de marzo 

(Acordo do Consello da xunta do 12 de marzo de 2020, que adoptou medidas preventivas, e Real Decreto 

436/2020, do 14 de marzo, que declarou o estado de alarma). 

Dende este momento, a actividade de ensino-aprendizaxe mantívose de xeito non presencial. Esta situación 

obrigou á aprobación de nova normativa que dera marco xurídico ás actuacións do terceiro trimestre: a ORDE 

EFP/365/2020, de 22 de abril, pola que se establece o marco e as directrices de actuación para o terceiro 

trimestre do curso 2019-220 e o inicio do curso 2020-2012, á que se suma, á nivel autonómico, as Instrucións 

do 27 de abril de 2020. 

Esta normativa modifica o marco normativo que rexe o funcionamento do actual curso académico e flexibiliza 

os criterios de promoción e titulación. 

Ó igual que a programación didáctica, esta adaptación cumpre coa lexislación vixente: a Lei Orgánica 2/2006, 

do 3 de maio, de Educación, modificada nalgúns aspectos pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para 

a Mellora da Calidade Educativa (en adiante LOE-LOMCE). Lexislación que se completa co Decreto 88/1999, 

do 11 de marzo, polo que se regula a ordenación xeral das ensinanzas de educación de persoas adultas e os 

requisitos mínimos dos centros e coa ORDE do 20 de marzo de 2018 pola que se regula a educación básica 

para as persoas adultas e se establece o seu currículo na Comunidade Autónoma de Galicia. 

O período lectivo do módulo 3 (no 1 non houbo alumnado matriculado) xa rematara con anterioridade á 

declaración do estado de alarma, polo que neste documento establezo un novo mecanismo para a realización 

da proba extraordinaria do módulo 3. 

Os módulos 2 e 4 son os que estaban a ser impartidos, polo que determino os estándares e criterios de 

avaliación imprescindibles e establezo novos instrumentos de avaliación.  
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1  ESO ADULTOS, MÓDULO 3 (ÁMBITO SOCIAL) 
 

Ó comezo do estado de alarma, o período lectivo do módulo 3 xa rematara, polo que só é preciso adaptar os 

instrumentos da avaliación extraordinaria.  

1.A  ACTIVIDADES DE REFORZO E REPASO 
Co obxectivo de facilitar na medida do posible o proceso de aprendizaxe ós alumnos con materia pendente, 

deseñei un caderniño de actividades de reforzo e repaso. Ditas actividades foron entregadas ós alumnos que 

teñen pendente este módulo e están a ser corrixidas a través do correo electrónico. 

Cando sexa preciso, serán complementadas con outras actividades adaptadas ás problemáticas individuais 

de cada un deles. 

1.B    AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 
Debido á imposibilidade de realizar a avaliaicón extraordinaria de xeito presencial a proba escrita será 

substituída por un cuestionario con preguntas tipo test e de resposta curta  que será entregado ao alumnado 

nun día e hora previamente acordado e que terá unha duración máxima de 60 minutos. 
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2 ESO ADULTOS, MÓDULO 2 (ÁMBITO SOCIAL) 
 

Tal e como indican as instrucións, establezo a continuación os estándares imprescindibles para superar con éxito o módulo 2 da ESO para persoas adultas. Foron 

seleccionados co obxectivo de afondar no coñecemento dos conceptos básicos e no axeitado tratamento da información. 

2.A ESTÁNDARES IMPRESCINDIBLES 
 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

UNIDADE DIDÁCTICA 5: O MEDIO FÍSICO  

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

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

B1.1.3. Expón as achegas de determinadas paisaxes ao desenvolvemento sustentable e ao ben colectivo 

B1.1.4. Desenvolve un proxecto creativo e innovador para sensibilizar sobre a importancia de protexer un 
espazo natural próximo. 

B1.2. Desenvolvemento sustentable. Impacto am-
biental e aproveitamento dos recursos. 

B1.2. Identificar, describir e axuizar a acción hu-
mana sobre o ambiente e as súas consecuencias. 

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

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

B1.2.3. Axuíza actuacións concretas da intervención humana valorando os seus resultados. 

B1.3. Espazos naturais protexidos. 
B1.3. Propor estratexias para a conservación e me-
llora do contorno natural e resolver os problemas 
que se presenten. 

B1.3.2. Indaga boas prácticas sobre un desenvolvemento sustentable contrastando diferentes fontes de 
información. 

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

B1.3.4. Comprende cambios producidos no ambiente e relaciona os efectos ofrecendo respostas funda-
mentais aos problemas atopados. 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

UNIDADE DIDÁCTICA 6: GLOBALIZACIÓN E COMERCIO INTERNACIONAL. ECONOMÍA E TECNOLOXÍA  

B2.1. A globalización económica e o comercio interna-
cional. 

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

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

e na internet.  

B2.1.2. Valora o grao de interconexión das diferentes economías mundiais e aplica a perspectiva global para 

emitir xuízos críticos.  

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

B2.2. A economía no espazo da Unión Europea. 
B2.2. Analizar a economía da Unión Europea tendo 
en conta as actividades dos diferentes sectores de-
tectando desequilibrios territoriais 

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

B2.2.3. Pescuda sobre as competencias da UE e as súas principais institucións en materia de economía dos 
países membros. 

B2.3. A consideración económica no ambiente e a 
incidencia dos últimos avances tecnolóxicos na eco-
nomía. 

B2.3. Pescudar o impacto da revolución tecnolóxica 
a nivel local, rexional, nacional e global, prevendo 
posibles escenarios ambientais supranacionais e 
discutindo as novas realidades do espazo globali-
zado. 

B2.3.1. Reflexiona sobre o impacto do desenvolvemento sustentable na economía internacional.  

B2.3.4. Discute a incidencia da revolución industrial e tecnolóxica no quecemento global. 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

UNIDADE DIDÁCTICA 7: A IDADE MEDIA  

B3.1. A Idade Media: causas e etapas. A Alta Idade 
Media. O Feudalismo. A Baixa Idade Media. O rena-
cer das cidades e a crise do século XIV. 

B3.1. Describir os aspectos socioeconómicos, políti-
cos e culturais da Idade Media. 

B3.1.1. Coñece os trazos representativos desde a caída do Imperio romano ata a Idade Moderna: os reinos 

xermánicos e cristiáns, o Imperio bizantino e os pobos musulmáns da Idade Media. 

B3.1.2. Expón as características da sociedade feudal 

B3.2. Al-Andalus, os reinos cristiáns e peninsulares. 
Os reinos de Taifas e as coroas de Castela e Aragón. 
Galicia na Idade Media. 

B3.2. Analizar a evolución dos reinos cristiáns e mu-
sulmáns nos seus aspectos socioeconómicos, políti-
cos e culturais. 

B3.2.1. Comprende as orixes do Islam e a súa evolución. 

B3.2.2. Sinala a importancia de Al-Andalus ao longo da historia. 

B3.3. A arte na Idade Media. Arte románica, gótica 
e islámica. 

B3.3. Comprender as características e as funcións 
da arte na Idade Media. 

B3.3.1. Recoñece e expón as características da arte románica, gótica e islámica así como da música medie-
val mediante ilustracións representativas. 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

UNIDADE DIDÁCTICA 8: A IDADE MODERNA 

B3.4. As descubertas xeográficas: Castela e Portu-
gal. Conquista e colonización de América. 

B3.4. Entender os procesos de conquista e coloniza-
ción e as súas consecuencias. 

B3.4.1. Reflexiona sobre diferentes interpretacións de acontecementos relevantes da historia moderna ta-

les como a conquista e colonización de América. 

B3.5. As monarquías autoritarias en Europa: os Aus-
trias españois. O século XVII en Europa: o absolu-
tismo. Galicia na Idade Moderna 

B3.5. Explicar a temporalización da Idade Moderna, 
situando os principais feitos dos cambios históricos 
en relación coa etapa anterior. 

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

B3.6. O Renacemento e o Humanismo. Característi-
cas e repercusión. A arte renacentista e barroca. 

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

B3.6.1. Contextualiza o Renacemento e o Humanismo na historia europea coa axuda de diferentes fontes 
históricas. 
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2.B  METODOLOXÍA E ACTIVIDADES  

A metodoloxía é fundamental para definir como imos traballar os contidos para acadar os obxectivos 

previstos. Desde este punto de vista, a miña tarefa como docente segue a ser a mesma: actuar como 

mediador, organizando, guiando e facilitando o contexto de aprendizaxe.  

En consonancia co anterior, o traballo do módulo 2 estará baseado nunha secuencia de actividades de 

ensinanza – aprendizaxe coherentes cos obxectivos didácticos e con alto valor formativo, adecuadas ás 

posibilidades do alumnado. Tendo en conta as situacións individuais de cada alumno deseñei dous tipos de 

tarefas: 

a) De comprensión dos contidos: cuestionarios, cuestións de resposta curta, definición de conceptos 

básicos... destinados á asimilación dos contidos básicos de cada unidade didáctica 

b) De desenvolvemento dos contidos: actividades máis complexas consistentes en pequenos traballos 

sobre algúns dos estándares imprescindibles. Serán realizadas empregando Power Point ou Canva. 

Unha destas actividades consistirá na elaboración dun proxecto de protección dun espazo natural,  

terá carácter obrigatorio e cualificable.  

c) Para unha correcta atención á diversidade, e en función das situacións individuais dos dous alumnos 

matriculados, poderán deseñarse actividades de reforzo ou ampliación. 

 

2.C MATERIAIS E RECURSOS 
Para manter a docencia non presencial empregaremos os seguintes materiais: 

� Apuntamentos impresos  

� Listado de material complementario: enlaces a vídeos explicativos, recursos web, documentais e 

películas, artigos de revistas... 

� Cadernos de actividades 

Estes materiais son facilitados ao alumnado a través da aula virtual e tamén a través do correo electrónico en 

pdf para aqueles alumnos e alumnas que só dispoñen de datos móbil e que teñen problemas para acceder á 

plataforma virtual.  

 

2.D AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN  
A avaliación é parte fundamental da programación didáctica, posto que serve para valorar os resultados 

acadados pero tamén para autorregular a calidade e idoneidade do proceso de ensinanza-aprendizaxe. Para 

conseguilo, baséase nunha recollida sistemática de información que permite, trala súa análise, a emisión de 

xuízos de valor.  A avaliación serve para xulgar se se lograron os obxectivos marcados pero tamén debe ter 

unha función pedagóxica. 

En base a isto, opto por un modelo de avaliación formativa que ten unha función pedagóxica e que está 

inscrita en todo o proceso didáctico. 

3.E) AVALIACIÓN 
Os criterios de avaliación perfilan que avaliar e están recollidos e distribuídos por unidade didáctica no cadro 

do apartado 1.  

Os procedementos de avaliación consistirán: 

� nunha avaliación procesual ou formativa, que se levará a cabo de xeito continuo e que proporciona 
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información permanente. O seu obxectivo é informar dos logros obtidos e detectar as posibles 

dificultades de aprendizaxe. Realizarase coa valoración do traballo semanal proposto e coa 

corrección interactiva das tarefas, o que facilita que os estudantes sexan conscientes dos erros, que 

poden servir para aprender.  

� Avaliación final ordinaria, consistente nunha proba escrita en forma de cuestións tipo test e de 

resposta curta, que será facilitada a través do correo electrónico nunha data e hora previamente 

acordadas e cunha duración máxima de 60 minutos. 

Para unha axeitada avaliación é imprescindible contar cun sistema de recollida de información útil e que 

quede reflexado por escrito. A información será recollida en fichas individuais a partir da corrección das 

actividades marcadas para a súa recollida e valoración.  

Os criterios de cualificación serán os seguintes: a nota do módulo 2 será o resultado de sumar o traballo 

obrigatorio (20%) ó resultado da proba escrita (80%). 
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3 ESO ADULTOS, MÓDULO 4 (ÁMBITO SOCIAL) 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

UNIDADE DIDÁCTICA 13:  A GUERRA FRÍA E O PROCESO DE DESCOLONIZACIÓN. EVOLUCIÓN DAS GRANDES POTENCIAS. A DITADURA DE FRANCO E A TRANSICIÓN 

B1.1. A existencia dun mundo bipolar. A Guerra 
Fría. 

B1.1. Analizar as relacións entre o bloque de EUA e a URSS para 
comprender o concepto da Guerra Fría. 

B1.1.1. Interpreta a evolución dos EUA e da URSS e os seus aliados a partir de fontes literarias 
e audiovisuais. 

B1.7. O derrubamento dos réximes soviéticos e as 
súas consecuencias. 

B1.7. Coñecer as causas e consecuencias inmediatas do colapso 
da URSS e outros réximes socialistas. 

B1.7.2. Analiza os aspectos políticos, económicos e culturais despois dos cambios producidos 
polo colapso da URSS. 

B1.2. O proceso de descolonización. 
B1.2. Organizar os feitos máis importantes da descolonización 
de posguerra no século XX e comprender os límites da descolo-
nización e da independencia nun mundo desigual. 

B1.2.1. Describe os feitos relevantes do proceso descolonizador. 

B1.3. A evolución das grandes potencias: URSS e 
EUA: sociedade, política, economía e cultura. 

B1.3. Contrastar as vantaxes e inconvenientes da evolución eco-
nómica, política, social e cultural dos grandes bloques políticos 
do século XX e as consecuencias inmediatas e posteriores 

B1.3.1. Relaciona a organización política coa evolución social, económica e cultural dos dous 
grandes sistemas socioeconómicos de finais do século XX. 

B1.4. A ditadura de Franco e a transición política de 
España cara á democracia. 

B1.4.1. Analizar o establecemento da ditadura en España, a súa 
evolución e consecuencias. 

B1.4.1. Coñece o proceso que conduciu da Guerra Civil á ditadura. 

B1.4.2. Coñecer os principais feitos que conduciron ao cambio 
político e social na España despois de 1975, e sopesar distintas 
interpretacións sobre ese proceso. 

B1.4.2. Describe a situación da posguerra durante a ditadura española na relación con outros 
contextos similares. 

B1.4.4. Elabora unha cronoloxía de acontecementos fundamentais da transición española. 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

UNIDADE DIDÁCTICA 14: MUNDO ACTUAL, GLOBALIZACIÓN E UNIÓN EUROPEA 

B1.5. O mundo recente entre os séculos XX e XXI. A 
globalización. A revolución tecnolóxica. Consecuen-
cias. 

B1.5. Definir a globalización e identificar algúns dos seus facto-
res. Identificar algúns dos cambios fundamentais que supón a 
revolución tecnolóxica. Consecuencias. 

B1.5.1. Busca na prensa novas sobre algún sector con relacións globalizadas e elabora argu-
mentos a prol e en contra. 

B1.6.1. Interpreta o renacemento e declive das nacións no novo mapa político europeo da 
época. 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1.6. Distintas formas económicas e sociais do ca-
pitalismo no mundo. 

B1.6. Interpretar procesos a medio prazo de cambios económi-
cos, sociais e políticos a nivel mundial. 

B1.6.2. Comprende os pros e contras do estado de benestar. 

B1.8. A constitución da Unión Europea. B1.8. Describir a evolución da construción da Unión Europea. B1.8.1. Comprende as causas da constitución da Unión Europea. 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

UNIDADE DIDÁCTICA 15:  INICIACIÓN Á ACTIVIDADE EMPRENDEDORA E EMPRESARIAL 

B2.1. Autonomía e autocoñecemento. A iniciativa 
emprendedora e o/a empresario/a na sociedade 

B2.1. Describir as calidades persoais e as destrezas asociadas á 
iniciativa emprendedora, analizando os requisitos de distintos 
postos de traballo e actividades empresariais. 

B2.1.1. 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. 

B2.1.2. Investiga con medios telemáticos as áreas de actividade profesional do seu contorno, 
os tipos de empresa que as desenvolven e os postos de traballo en cada unha, razoando os re-
quisitos para o desempeño profesional en cada un deles. 

B2.3. Itinerarios formativos e carreiras profesionais. 
Proceso de procura de emprego en empresas do 
sector. Autoemprego. Proceso de toma de decisións 
sobre o itinerario persoal. 

B2.2. Tomar decisións sobre o itinerario vital propio compren-
dendo as posibilidades de emprego, o autoemprego e a carreira 
profesional en relación coas habilidades persoais e as alternati-
vas de formación e aprendizaxe ao longo da vida. 

B2.2.2. Desenvolve habilidades sociais e actúa de acordo con actitudes e valores democráticos 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

UNIDADE DIDÁCTICA 16:  MERCADO DE TRABALLO. RELACIÓN LABORAL. DEREITOS E DEBERES 

B2.4. Dereito do traballo.  
B2.5. Dereitos e deberes derivados da relación la-
boral.  
B2.6. Contrato de traballo e negociación colectiva. 
B2.7. Seguridade Social. Sistema de protección. 
Emprego e desemprego.  

B2.3. Actuar como futuro/a traballador/a responsable coñe-
cendo os seus dereitos e deberes como tal, valorando a acción 
do Estado e da Seguridade Social na protección da persoa em-
pregada, e comprendendo a necesidade de protección dos ris-
cos laborais. 

B2.3.1. Identifica as normas e as institucións que interveñen nas relacións entre os/as traballa-
dores/as e as empresas, en relación co funcionamento do mercado de traballo. 

B2.3.3. Describe as bases do sistema da Seguridade Social e as obrigas dos/das traballado-
res/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 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B2.8. Protección do/da traballador/a e beneficios 
sociais.  
B2.9. Riscos laborais. Normas. Planificación da pro-
tección na empresa 
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3.B  METODOLOXÍA E ACTIVIDADES  

A metodoloxía é fundamental para definir como imos traballar os contidos para acadar os obxectivos 

previstos. Desde este punto de vista, a miña tarefa como docente segue a ser a mesma: actuar como 

mediador, organizando, guiando e facilitando o contexto de aprendizaxe.  

En consonancia co anterior, o traballo do módulo 4 estará baseado nunha secuencia de actividades de 

ensinanza – aprendizaxe coherentes cos obxectivos didácticos e con alto valor formativo, adecuadas ás 

posibilidades do alumnado. Tendo en conta as situacións individuais de cada alumno deseñei dous tipos de 

tarefas: 

d) De comprensión dos contidos: cuestionarios, cuestións de resposta curta, definición de conceptos 

básicos... destinados á asimilación dos contidos básicos de cada unidade didáctica 

e) De desenvolvemento dos contidos: actividades máis complexas consistentes en pequenos traballos 

sobre algúns dos estándares imprescindibles. Serán realizadas empregando Power Point ou Canva. 

f) Para unha correcta atención á diversidade, e en función das situacións individuais dos alumnos e 

alumnas, poderán deseñarse actividades de reforzo ou ampliación. 

 

3.C MATERIAIS E RECURSOS 
Para manter a docencia non presencial empregaremos os seguintes materiais: 

� Apuntamentos impresos  

� Listado de material complementario: enlaces a vídeos explicativos, recursos web, documentais e 

películas, artigos de revistas... 

� Cadernos de actividades 

Estes materiais son facilitados ao alumnado a través da aula virtual e tamén a través do correo electrónico en 

pdf para aqueles alumnos e alumnas que só dispoñen de datos móbil e que teñen problemas para acceder á 

plataforma virtual.  

 

3.D AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN  
A avaliación é parte fundamental da programación didáctica, posto que serve para valorar os resultados 

acadados pero tamén para autorregular a calidade e idoneidade do proceso de ensinanza-aprendizaxe. Para 

conseguilo, baséase nunha recollida sistemática de información que permite, trala súa análise, a emisión de 

xuízos de valor.  A avaliación serve para xulgar se se lograron os obxectivos marcados pero tamén debe ter 

unha función pedagóxica. 

En base a isto, opto por un modelo de avaliación formativa que ten unha función pedagóxica e que está 

inscrita en todo o proceso didáctico. 

3.E) AVALIACIÓN 
Os criterios de avaliación perfilan que avaliar e están recollidos e distribuídos por unidade didáctica no cadro 

do apartado 1.  

Os procedementos de avaliación consistirán: 

� nunha avaliación procesual ou formativa, que se levará a cabo de xeito continuo e que proporciona 

información permanente. O seu obxectivo é informar dos logros obtidos e detectar as posibles 

dificultades de aprendizaxe. Realizarase coa valoración do traballo semanal proposto e coa 
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corrección interactiva das tarefas, o que facilita que os estudantes sexan conscientes dos erros, que 

poden servir para aprender.  

� Avaliación final ordinaria, consistente nunha proba escrita en forma de cuestións tipo test e de 

resposta curta, que será facilitada a través do correo electrónico nunha data e hora previamente 

acordadas e cunha duración máxima de 60 minutos. 

Para unha axeitada avaliación é imprescindible contar cun sistema de recollida de información útil e que 

quede reflexado por escrito. A información será recollida en fichas individuais a partir da corrección das 

actividades marcadas para a súa recollida e valoración.  

Os criterios de cualificación serán os seguintes: a nota do módulo 2 será o resultado de sumar o traballo 

obrigatorio (20%) ó resultado da proba escrita (80%). 
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4 INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 
Estas adaptacións das programacións didácticas dos módulos 2, 3 e 4 da Educación Secundaria para Persoas 

Adultas será publicada na páxina web do centro. Os alumnos e alumnas serán avisados desta publicación a 

través de correo electrónico (que é o medio que estamos a empregar para comunicarnos) para que poidan 

acceder a ela. 
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1. Introdución e contextualización 

Introdución xeral 

A Lei orgánica 8/2013, que modifica distintos aspectos da Lei orgánica 2/2006, do 3 de 
maio, de educación, considera a educación como unha aprendizaxe permanente que se desenvolve 
ao longo de toda a vida. En coherencia con este principio, a lei dedica o capítulo IX do seu título I 
á educación das persoas adultas e establece, no seu artigo 66, que esa educación ten a finalidade 
de ofrecer a todos os maiores de dezaoito anos a posibilidade de adquirir, actualizar, completar ou 
ampliar os seus coñecementos e aptitudes para o seu desenvolvemento persoal e profesional. 
Inmediatamente despois, o texto da lei enumera os obxectivos da educación de adultos, que son, 
entre outros, adquirir a formación básica, facilitar o acceso aos diferentes niveis do sistema 
educativo, mellorar a cualificación profesional, desenvolver a participación na vida social e corrixir 
os riscos de exclusión social. 

  A Lei orgánica 8/2013, no capítulo III determina que se entende por currículo o conxunto 
de obxectivos, competencias, contidos, criterios de avaliación, estándares e resultados de 
aprendizaxe avaliables de cada unha das ensinanzas e etapas educativas reguladas pola citada Lei. 
O Real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, establece o currículo básico da Educación 
Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato. O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, establece o currículo 
da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, 
determina na súa disposición adicional cuarta que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria por vía regulamentaria poderá establecer currículos específicos para a educación de 
persoas adultas que conduzan á obtención dos títulos de graduado en educación secundaria 
obrigatoria e de bacharelato. 

Con base nesta habilitación normativa e co fin de adaptar a oferta da formación básica ás 
condicións, necesidades e intereses das persoas adultas, nesta orde (do 20 de marzo de 2018) 
establécese un currículo específico, aberto, flexible e adecuado ás características do alumnado 
adulto, correspondéndolle a cada centro educativo as súas adaptacións ás condicións concretas do 
seu alumnado. 

A educación secundaria para as persoas adultas estrutúrase tamén en dous niveis, con 
recoñecemento académico en todo o Estado. En cada nivel intégranse tres ámbitos de 
coñecemento, os ámbitos de comunicación, social e científico-tecnolóxico, organizado cada un deles 
en catro módulos, aos cales se incorporan os aspectos básicos das materias da educación 
secundaria obrigatoria previstas na disposición derradeira primeira do Real decreto 562/2017, do 2 
de xuño, que modifica a disposición adicional cuarta do Real decreto 1105/2014, do 26 de decembro. 

2. Contribución ao desenvolvemento das competencias chave  

Competencias clave do currículo de ESO 

Segundo o Artigo 6.2 da Lei Orgánica 8/2013, se coñecen como competencias son “capacidades 
para aplicar de forma integrada os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, co 
fin de acadar a realización axeitada de actividades e a resolución eficaz de problemas 
complexos”. 

O RD 1105/2014 precisa que as competencias do currículo serán as seguintes: 
o Comunicación lingüística (CCL). 
o Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCCT). 
o Competencia dixital (CD). 
o Aprender a aprender (CAA). 
o Competencias sociais e cívicas (CSC). 
o Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
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o Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
 

Competencias básicas do currículo de ESO Adultos 

As achegas do ámbito social á adquisición das competencias clave da aprendizaxe ao longo da vida 
son: 

Comunicación lingüística (CCL) A aprendizaxe deste ámbito social require a interacción social, a 
interpretación e expresión da concepción do mundo, para o que é esencial o desenvolvemento da 
competencia lingüística. O alumno adquire coñecementos sobre a organización e o funcionamento 
da sociedade na que vive á vez que se familiariza con diferentes estilos comunicativos formais. A 
consecución dos estándares de aprendizaxe propostos require a práctica de distintas destrezas 
adquiridas ao longo da vida mediante o uso da lingua, que implican o manexo de diferentes 
modalidades de comunicación e o acceso a múltiples soportes de información, con textos en varios 
formatos, nos que se empregan diversas linguaxes e sistemas de representación, tendo sempre 
presente que a linguaxe é un instrumento humano básico porque permite razoar.  

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) O 
desenvolvemento do ámbito social contribúe á adquisición da competencia matemática xa que o 
alumnado aplica procesos de razoamento lóxico para comprender o funcionamento básico do 
sistema económico e político actual, e ao elaborar plans de acción que permitan alcanzar obxectivos 
persoais e profesionais e mellorar a calidade de vida. Ademais, fomenta a capacidade crítica e a 
aptitude apropiada para a elaboración de xuízos fundados ao abordar problemas cotiáns. 

Tanto a interpretación de acontecementos e fenómenos como a experimentación no ámbito das 
ciencias sociais implican a comprensión e o manexo do sistema numérico, a realización de cálculos, 
a estimación e o cálculo de magnitudes, a situación no espazo, o tratamento e a representación da 
información e a valoración do azar e da probabilidade. Necesitan a aplicación do razoamento 
matemático e as súas ferramentas para describir, interpretar e predicir distintos fenómenos nos seus 
respectivos contextos, demostrando os resultados matemáticos e valorando as solucións pola súa 
fiabilidade e veracidade. Así mesmo, favorecen o incremento de destrezas para abordar a incerteza, 
o tratamento dos datos e os razoamentos cualitativos e cuantitativos de maneira lóxica e 
argumentada para establecer relacións, para deducir conclusións coherentes ben fundamentadas a 
problemas cotiáns e para ampliar actitudes relacionadas coa asunción de criterios éticos asociados 
á ciencia, como a conservación de recursos naturais e outras cuestións ambientais. Todo iso 
contribúe ao desenvolvemento das capacidades necesarias para xerar coñecemento intrínseco ao 
método de investigación das ciencias sociais.  

 

Competencia dixital (CD) O estudo das ciencias sociais implica necesariamente o uso das novas 
tecnoloxías da información e da comunicación e, por tanto, leva o incremento das habilidades de 
procura, selección e recompilación de información e desenvolver unha actitude crítica para analizar 
e interpretar a validez e fiabilidade do contido, co fin de resolver problemas, avaliar novas fontes de 
información e motivar a curiosidade polo coñecemento. Ademais, este ámbito social contribúe á 
ampliación de capacidades comprendidas na competencia dixital para seleccionar os soportes máis 
apropiados para observar, elaborar hipóteses, informarse, experimentar, liquidar todo tipo de 
problemas, executar as tarefas técnicas adecuadamente e elaborar conclusións ben 
fundamentadas. Propón aprendizaxes mediante o uso dos diferentes recursos da tecnoloxías da 
información e a comunicación de maneira responsable, fiable e segura, tanto para resolver 
problemas como para producir novos contidos e comunicalos.  

 

Aprender a aprender (CAA) A metodoloxía didáctica propia do ensino deste ámbito social prepara 
para formarse permanentemente ao longo da vida mediante propostas que permiten ao alumnado 
aprender a observar e exporse cuestións sobre a realidade, a informarse, a estudar, a realizar unha 
elaboración persoal do coñecemento, a reflexionar e a responder as cuestións que se expoñen na 
súa vida cotiá. Todo iso esperta a curiosidade, incrementa a motivación para incorporar novos 
coñecementos e facilita a execución de estratexias metacognitivas para unha aprendizaxe 
autónoma eficiente. Desenvolver proxectos específicos das ciencias sociais coadxuva a conseguir 
un nivel relevante en autonomía e eficacia da propia aprendizaxe, ao que se chega mediante 

traballos individuais e grupais. A formación en diferentes áreas do saber científico require un proceso 
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introspectivo para valorar e relacionar os intereses e coñecementos previos con novos saberes e 
empregar todas as estratexias de estudo e traballo aprendidas: escoita activa, lectura, comprensión, 
análise, síntese, estruturación da información, elaboración persoal do saber, aplicación do 
coñecemento, etc. 

 

Competencias sociais e cívicas (CSC) A análise e a reflexión sobre os contidos do ámbito social 
contribúen a afianzar a capacidade de identificar, interpretar, apreciar e axuizar acontecementos, 
feitos, fenómenos, comportamentos, hábitos e valores para relacionarse socialmente mediante o 
diálogo, a cooperación e a participación a nivel local, nacional e europeo. Implican a toma de 
decisións ben fundamentadas e argumentadas para a comprensión e expresión de diferentes puntos 
de vista. Potencian actitudes inspiradas no exercicio da liberdade, o respecto, a tolerancia, a 
igualdade e a non discriminación. Deste xeito, a persoa prepárase para participar na actividade 
social e cívica, de acordo a valores socialmente establecidos, e axúdaselle a tomar conciencia 
democrática.  

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) As tarefas necesarias para dar sentido aos 
contidos do ámbito social fomentan a capacidade de transformar ideas en actos, partindo de 
habilidades e destrezas persoais, ao incluír estratexias metacognitivas e procedementos que dotan 
ás persoas adultas de recursos para desenvolverse adecuadamente e afrontar de maneira 
autónoma retos persoais, sociais, académicos e laborais de moi diversa índole. Consecuentemente, 
promóvense aptitudes para aproveitar a información, desenvolver ideas, resolver problemas e 
presentar conclusións innovadoras. Por outra banda, potencian a capacidade de análise, 
pensamento crítico, resolución de problemas e toma de decisións do individuo, ao propoñer a 
interpretación e a análise crítica da información, coñecementos e acontecementos relacionados 
coas ciencias sociais. Deste xeito favorécese o aumento da capacidade requirida para afrontar a 
incerteza, deseñar e poñer en práctica plans de acción eficaces, propoñendo e argumentando 
solucións a diferentes problemas cotiáns, económicos e sociais, con autonomía e iniciativa persoais. 

 

Conciencia e expresións culturais (CCEC) A persoa enriquece a súa competencia cultural ao 
coñecer, comprender, interpretar e gozar o labor humano, abordándoa como obxecto de estudo e 
como fonte de inspiración de creacións artísticas. A intervención humana na natureza e a cultura 
dos pobos póñense de manifesto na arte cos propósitos de informar, educar, crear e recrearse. A 
tecnoloxía é un constituínte esencial da cultura actual, e por iso, desempeña un papel fundamental 
como obxecto de estudo e representación e como instrumento de creación artística. Este ámbito 
social realiza achegas importantes á competencia en conciencia e expresións culturais ao propoñer 
a reflexión e a posta en práctica de actitudes de respecto, aceptación e goce das diferentes 
manifestacións culturais e artísticas, valorando a liberdade de expresión, o dereito á diversidade 
cultural e o diálogo entre culturas e sociedades, pasadas e actuais, locais e universais, cun espírito 
aberto, positivo e solidario. 

3. Concreción dos obxectivos para o curso  

Obxectivos de etapa 

O RD 1105/2014 establece que os obxectivos do currículo son os referentes relativos aos logros 
que o estudantes debe acadar ao finalizar cada etapa, como resultado das experiencias de ensino-
aprendizaxe intencionalmente planificadas con ese fin (Cfr. Artigo 2). No artigo 10 do Decreto 
86/2015 precísanse os obxectivos da ensinanza secundaria obrigatoria:  

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto 
ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas 
e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato 
e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, 
e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 
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b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, 
como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como 
medio de desenvolvemento persoal.  

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre 
eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra 
condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan 
discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra 
a muller.  

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 
relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo 
e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.  

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 
coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das 
tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, 
así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos 
do coñecemento e da experiencia.  

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 
crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisións e asumir responsabilidades.  

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 
castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo 
da literatura.  

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.  

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das 
outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que 
realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do 
mundo.  

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as 
diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física 
e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e 
valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente 
os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio 
ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación.  

o) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico 
de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade 
lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de 
interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.  

p) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para 
o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión 
de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, 
en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 
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4. Contidos e temporización: 

Contidos 

Os contidos do ámbito social contribúen ao coñecemento do medio físico, dos espazos humanos, 
ao desenvolvemento da ciencia e a tecnoloxía, ao funcionamento económico e á evolución histórica 
da humanidade.  

Tratan saberes de diversas disciplinas: xeografía, historia, socioloxía, demografía, economía, 
ecoloxía, arte, arqueoloxía, etc. Procuran favorecer a comprensión dos acontecementos e os 
fenómenos sociais no contexto no que se producen, a análise dos procesos que dan lugar aos 
cambios históricos e á reflexión sobre experiencias colectivas de todos os tempos ata a actualidade 
cunha visión de futuro. Axudan a ter unha visión clara da importancia do comportamento económico, 
individual e colectivo das persoas na busca da satisfacción das súas necesidades, así como da 
produción e organización dos bens e servizos e a distribución dos recursos. 
 

Unidades didácticas 

Os contidos agrúpanse en unidades didácticas do seguinte xeito: entre paréntese indícanse os 
contidos, os obxectivos e as competencias que se traballan en cada unha delas. 
 

UNIDADE 1: O MEDIO FÍSICO (B1.1, B1.2 e B1.3); (b, c, d, e, f, i, j, k, l) (CSIEE, CCL, 
CAA, CMCCT, CD) 

1. Aproveitamento e futuro dos recursos naturais 
2. Desenvolvemento sustentable. Impacto medioambiental e aproveitamento de 

recursos. 
3. Espazos naturais protexidos 

 
UNIDADE 2: GLOBALIZACIÓN E COMERCIO INTERNACIONAL. ECONOMÍA E 
TECNOLOXÍA. (B2.1,B2.2, B2.3); (b, c, e, f, h, i, j, l, p) (CCL, CD, CAA, CSIEE, CMCCT, 
CCEC) 

1. A globalización económica. 
2. O comercio internacional 

 
UNIDADE 3: A IDADE MEDIA (B3.1, B3.2, B3.3) (b, c, d, e, g, i, l, m) (CSC, CAA, CCEC, 
CCL, CD) 

1. A Idade Media 
2. A Idade Media na Península Ibérica 
3. A arte medieval 

 
UNIDADE 4: A IDADE MODERNA (B3.4, B3.5, B3.6) (b, c, d, e, g, h, l, m) (CSC, CAA, 
CCEC, CD) 

1. Os séculos XV e XVI 
2. Humanismo e Renacemento 
3. O século XVII 

1ª
 A

V
A

L
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C
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N
 

2ª
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V
A

L
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C
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N
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5. Relación de obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias 
clave 
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6. Concrecións metodolóxicas 

Concrecións metodolóxicas 

Adoptarase un enfoque plurimetodolóxico e globalizador para poder atender a diversidade do 
alumnado, seguindo os principios de actividade e participación, favorecendo o traballo individual e 
cooperativo e integrando en todas as actividades referencias á vida cotiá e aos intereses e 
motivacións do alumnado, fomentando todas as posibilidades de expresión (oral, escrita, gráfica…). 
Tentarase crear un ambiente de traballo e convivencia que facilite as aprendizaxes.  
 
PRINCIPIOS DIDÁCTICOS XERAIS  
O proceso de ensinanza - aprendizaxe deberá cumprir os seguintes requisitos:  

� Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado e das súas aprendizaxes previas.  
� Asegurar a construción de aprendizaxes significativas a través da mobilización dos seus 

coñecementos previos e da memorización comprensiva.  
� Favorecer situacións nas que o alumnado actualice os seus coñecementos.  
� Proporcionar situacións de aprendizaxe que teñan sentido para o alumnado, co fin de que 

resulten motivadoras. 
 
En coherencia co exposto, os principios que orientarán a práctica educativa son os seguintes:  

� Metodoloxía activa. Supón atender a aspectos referidos ao clima de participación e 
integración do alumnado no proceso de aprendizaxe.  

� Motivación. Considerarase fundamental arbitrar dinámicas que fomenten o traballo 
individual e de grupo. Aspecto relacionado co anterior, xa que supón promover intereses en 
relación co desenvolvemento persoal y coa súa integración social  

� Atención á diversidade do alumnado. A intervención educativa asume como un dos 
principios básicos ter en conta os seus diferentes ritmos de aprendizaxe, así como os seus 
distintos intereses e expectativas.  

� Avaliación do proceso educativo, analizando todos os aspectos do proceso educativo e 
permite a retroalimentación, a aportación de informacións precisas que permiten reestruturar 
a actividade no seu conxunto.  

 
De tal modo, establécense sete criterios ou directrices xerais: 

� Adecuación ao contexto educativo do centro, é dicir, ao contexto socioeconómico e cultural 
e ás expectativas do alumnado.  

� Coherencia dos contidos propostos cos obxectivos e inclusión dos temas transversais. 
� A acertada progresión dos contidos e obxectivos, a súa correspondencia co nivel e a 

fidelidade á lóxica interna da materia.  
� A adecuación aos criterios de avaliación da programación.  
� A variedade das actividades, diferente tipoloxía e a súa potencialidade para a atención ás 

diferenzas individuais.  
� A claridade e amenidade gráfica e expositiva.  
� A utilización doutros recursos que faciliten a actividade educativa. 

7. Materiais e recursos didácticos que se van utilizar 

Materiais e recursos 

A selección dos materiais docentes curriculares tratarán de someterse aos seguintes criterios: 
1. Adecuación ao contexto educativo do centro. 
2. Correspondencia dos obxectivos promovidos cos enunciados da programación. 
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3. Coherencia dos contidos propostos cos obxectivos, presenza dos diferentes tipos de 
contido e inclusión de temas transversais. 
4. Acertada progresión dos contidos e obxectivos, a súa correspondencia co nivel e a 
fidelidade á lóxica interna de cada materia. 

 
Atendendo a estes, poderanse utilizar os seguintes recursos didácticos: 
MATERIAIS ESCRITOS: 

� Non se emprega libro de texto; usaranse como referencia os materias colgados no portal 
da Xunta e outros apuntamentos elaborados polo profesor. 

� Material de reprografía: o carácter da materia e a formulación metodolóxica impoñen o uso 
constante dunha gran variedade de textos para análises e comentario, materiais que se 
obterán por reprografía (textos, gráficos, cadros, táboas, etc.). 

� Noticias e artigos de prensa: a través destes textos preténdese achegar aos alumnos ao 
coñecemento, comprensión e análise de noticias e temas de actualidade, o que lles 
permitirá ser críticos ante a realidade que nos rodea. 

� Material variado de investigación e consulta procedentes da biblioteca, preferentemente, 
dicionario, biografías...  

MATERIAL GRÁFICO: (mapas murais, xeográficos, históricos e temáticos, mapas topográficos, 
planos, fotografías) 
MATERIAL AUDIOVISUAL: Material audiovisual: mediante a proxección co canón de vídeo da 
clase, especialmente adecuado para a exposición de fragmentos documentais, transparencias 
didácticas e diapositivas, obras de arte, entrevistas, esquemas, etc. sobre temas que incidan nos 
contidos da materia. 

 

8. Atención á diversidade 

Atención á diversidade 

A LOMCE establece como un dos seus principios axiolóxicos a necesidade dun sistema educativo 
para a inclusión e a integración “que actúe como elemento compensador de desigualdades 
persoais, culturais, económicas e sociais, con especial atención ás que deriven de calquera tipo de 
discapacidade” (art.1.b). En consonancia con isto, a atención á diversidade debe ser algo estrutural 
dentro do proceso de ensinanza-aprendizaxe e non unha mera asistencia conxuntural que contribúa 
a unha verdadeira igualdade de oportunidades compensando as diferencias persoais, culturais e 
socioeconómicas. 

A lexislación establece que serán os centros escolares e os organismos pedagóxicos quen 
establezan as medidas ordinarias organizativas e curriculares que mellor poidan adaptarse a cada 
alumno ou alumna con necesidades específicas de apoio educativo. Necesidades catalogadas en 
catro tipoloxías: necesidades especiais por discapacidade ou trastorno grave de conducta, elevada 
capacidade intelectual, incorporación tardía ao sistema escolar e dificultades específicas de 
aprendizaxe.  

As principais referencias normativas son a propia LOMCE e o Decreto 86/2015, que lle dedica a 
esta cuestión o artigo 7, e o Decreto 229/2011 polo que se regula á atención á diversidade do 
alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

De feito, a propia ESO Adultos pode considerarse en si mesmo unha medida de atención á 
diversidade. En colaboración co departamento de orientación procurarase detectar os casos dos 
alumnos ou alumnas que precisen medidas de atención especiais e elaboraranse actividades ó seu 
nivel para conseguir que poidan avanzar na súa aprendizaxe, manteñan a motivación e reforcen a 
súa autoestima. 
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Para poder atender á diversidade, a miña programación está deseñada como unha ferramenta 
flexible que permite adaptar o método, a dinámica da aula e as pautas das unidades  
didácticas  ás  necesidades  reais  do  alumnado, co obxectivo de facilitar o maior grao posible 
de individualización do ensino. Así conseguiremos atallar diferenzas que van dende o ritmo de 
aprendizaxe, o grao de madurez ou as motivacións ata os diferentes gustos ou intereses. 

9. Procesos de avaliación 

A avaliación 

A avaliación serve para valorar os resultados acadados pero tamén para autorregular a 
calidade e idoneidade do proceso de ensinanza-aprendizaxe. Para conseguilo, baséase nunha 
recollida sistemática de información que permite, trala súa análise, a emisión de xuízos de valor. 

A avaliación serve para xulgar se se lograron os obxectivos marcados pero tamén debe ter unha 
función pedagóxica, que sirva como instrumento de motivación, responsabilización e control da 
aula.  

En base a isto, opto por un modelo de avaliación formativa que ten unha función pedagóxica e que 
está inscrita en todo o proceso didáctico. Servirá para detectar as dificultades, consolidar os logros 
e implicar ao alumnado cunha participación regulada a partir de estratexias de corrección en grupo 
clase, corrección cruzada ou autocorrección. Para conseguilo, será necesario que sexa útil (de xeito 
que a información subministrada teña valor para mellorar a práctica didáctica) e coherente cos 
propósitos educativos. 

O obxectivo fundamental será polo tanto fomentar no alumnado unha autocrítica que o faga máis 
autónomo e que lle permita aprender a aprender. 

9.1 Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe 

9.2 Cando e como avaliar 

Criterios e estándares 

Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe son elementos curriculares definidos pola 
administración na ORDE do 20 de marzo de 2018, pola que se regula a educación básica para as persoas 
adultas, que perfilan que avaliar. Ambos aparecen recollidos e distribuídos por unidade didáctica no apartado 
5 desta programación.  

Son o referente fundamental para valorar o grao de consecución dos obxectivos previstos.  

A avaliación busca coñecer o nivel de adquisición tanto dos coñecementos disciplinares (datos históricos e 
conceptos nucleares) como das competencias. 

Tipos de avaliación 

Para unha avaliación o máis útil posible, establezo un proceso estruturado en tres partes, ás que 
se aplicarán diferentes procedementos e instrumentos: 

1. Avaliación inicial ou diagnóstica: busca que tanto o profesor como o alumno/a coñeza a 
súa situación de partida, o que permitirá adecuar o proceso de ensinanza ás súas 
necesidades a partir dos seus coñecementos previos. Empregarémola ao inicio do curso e 
ao inicio de cada unidade didáctica (integrada na presentación do tema) e estará 
encamiñada tanto a enlazar cos precedentes históricos como a recuperar ou sistematizar 
coñecementos sobre os que se vai seguir afondando.  
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9.3 Criterios de cualificación e mecanismos de recuperación 

 

 

2. Avaliación procesual ou formativa: levarase a cabo durante a práctica diaria da aula e 
proporciona información permanente. O seu obxectivo é informar dos logros obtidos e 
detectar as posibles dificultades de aprendizaxe. Realizarase valorando o traballo diario na 
aula e coa corrección interactiva das tarefas, o que facilita que os estudantes sexan 
conscientes dos fallos, que poden servir para aprender. Ao tempo, incluirase tamén a 
recollida e cualificación dalgunhas actividades representativas  ou  especialmente  
importantes  para  a  valoración  da  adquisición  de conceptos ou competencias. Esta 
información será recollida na ficha do alumno ou alumna. As actividades valoradas estarán 
en relación con algúns dos estándares de aprendizaxe, o que permitirá trazar perfiles 
personalizados que reflexen tanto fortalezas e debilidades como competencias mellor ou 
peor desenvolvidas. 

3. Avaliación final ou sumativa: valora e cualifica os demais estándares e o resultado da 
aprendizaxe e sirve para valorar as capacidades desenvolvidas e os contidos asimilados. 
Será o resultado das cualificacións obtidas na avaliación procesual e nos dous exames 
trimestrais, tal e como explico nos criterios de cualificación. 

Criterios de cualificación 

Para poder cualificar o nivel de adquisición dos estándares de aprendizaxe, empregarei rúbricas 
que recollen: o estándar de aprendizaxe, o nivel de adquisición e a puntuación que se lle outorga a 
cada un e a cualificación obtida polo alumno ou alumna.  

A nota final dos estudantes será o resultado de sumar: 

� as cualificacións ponderadas das actividades seleccionadas e valoradas no día a día da 
aula (20%)  

� coas cualificacións obtidas nos exames trimestrais, repartidos en dous parciais (80%). 

O alumnado que perda o dereito á avaliación continua pola reiteración de faltas de asistencia será 
cualificado só a partir da nota obtida na avaliación final 

Avaliación extraordinaria 

Consistirá na realización dunha proba escrita que permita determinar a adquisición das mínimas 
competencias sinaladas, segundo o calendario no seu momento especificado pola dirección do 
centro. Dita proba escrita constará de cuestións análogas ás realizadas nos exames parciais durante 
o curso e incidirán nos estándares básicos. 

O alumnado que non superase a avaliación final do módulo cursado no primeiro cuadrimestre, 
poderá realizar no mes de maio unha avaliación extraordinaria dese módulo. Igualmente, o 
alumnado que non superase a avaliación final ordinaria do módulo cursado no segundo 
cuadrimestre poderá realizar no mes de setembro, nas datas que cada ano se determine, unha 
avaliación extraordinaria. O equipo avaliador de cada grupo de alumnos decidirá, trala realización 
destas probas extraordinarias, sobre a titulación ou promoción daqueles alumnos que as realizasen. 

Para aqueles alumnos e alumnas que teñan a avaliación extraordinaria en maio (a de 1º ESA), 
programaránse titorías e actividades e traballos co fin de traballar os conceptos e aclarar dúbidas. 
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10. Fomento da lectura e uso das TIC 

 

11. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a 
práctica docente. 

Indicadores de logro do proceso de ensino e da práctica docente 

ASPECTO QUE SE AVALÍA: PLANIFICACIÓN 

Indicadores Valoración Propostas de mellora 

  1.  Programa  a materia tendo en conta os 
estándares de aprendizaxe previstos nas 
leis educativas. 

1   2    3     4 
 

  2.  Programa a materia tendo en conta o 
tempo dispoñible para o seu 
desenvolvemento. 

1   2    3     4 
 

  3.  Selecciona e secuencia de xeito 
progresivo os contidos da programación de 
aula tendo en conta as particularidades de 
cada un dos grupos. 

1   2    3     4 

 

  4.  Programa actividades e estratexias en 
función dos estándares de aprendizaxe. 

1   2    3     4 
 

  5.  Planifica as clases de xeito flexible, 
preparando actividades e recursos 
axeitados á programación de aula e ás 
necesidades e os intereses do alumnado. 

1   2    3     4 

 

  6.  Establece os criterios, procedementos e 
os instrumentos de avaliación e 
autoavaliación que permiten facer o 
seguimento do progreso de aprendizaxe dos 
seus alumnos. 

1   2    3     4 

 

  7. Coordínase co profesorado doutros 
departamentos que podan ter contidos afíns 
á súa disciplina. 

1   2    3     4 
 

ASPECTO QUE SE AVALÍA: MOTIVACIÓN DO ALUMNADO 

Indicadores Valoración Propostas de mellora 

  1.  Proporciona un plan de traballo ao 
principio de cada unidade. 

1   2    3     4 
 

Tratamento do fomento da lectura 

No desenvolvemento normal das clases, realizamos a lectura en voz alta dunha escolma de textos 
de natureza histórica; realizamos tamén unha lectura en voz alta dos apuntamentos.  

Asimesmo, recomendaremos lectura de libros relacionados coa materia. 

Tratamento do fomento das TIC 

A aula conta cun canón proxector conectado a un ordenador fixo con conexión inalámbrica a 
Internet, para uso interno da aula e apoio ao labor docente.  

Esta previsto a elaboración por parte dos alumnos de traballos en formato power point ou similar 
para expoñelo aos compañeiros 
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  2.  Propón situacións que introduzan a 
unidade (lecturas, debates, diálogos…). 

1   2    3     4 
 

  3.  Relaciona as aprendizaxes con 
aplicacións reais e/ou coa súa 
funcionalidade.  

1   2    3     4 
 

  4.  Informa sobre os progresos acadados e 
as dificultades atopadas.  

1   2    3     4 
 

  5.  Relaciona os contidos e as actividades 
cos intereses do alumnado. 

1   2    3     4 
 

  6.  Estimula a participación activa dos 
estudantes en clase. 

1   2    3     4 
 

  7.  Promove a reflexión dos temas tratados. 1   2    3     4  

ASPECTO QUE SE AVALÍA: DESENVOLVEMENTO DO ENSINO 

Indicadores Valoración Propostas de mellora 

  1.  Resume as ideas fundamentais 
discutidas antes de pasar a unha nova 
unidade ou tema con mapas conceptuais, 
esquemas… 

1   2    3     4 

 

  2.  Cando introduce conceptos novos, 
relaciónaos, se é posible, cos xa coñecidos; 
intercala preguntas aclaratorias; pon 
exemplos... 

1   2    3     4 

 

  3.  Ten predisposición para resolver 
dúbidas e ofrecer asesorías dentro e fóra 
das clases. 

1   2    3     4 
 

 4.  Optimiza o tempo dispoñible para o 
desenvolvemento de cada unidade 
didáctica.  

1   2    3     4 
 

  5.  Utiliza axuda audiovisual ou de outro 
tipo para apoiar os contidos na aula. 

1   2    3     4 
 

  6.  Promove o traballo cooperativo e 
mantén unha comunicación fluída cos 
estudantes. 

1   2    3     4 
 

  7.  Desenvolve os contidos dun xeito 
ordenado e comprensible para os alumnos. 

1   2    3     4 
 

  8.  Propón actividades que permitan 
acadar os estándares de aprendizaxe e as 
destrezas propias da etapa educativa. 

1   2    3     4 
 

  9.  Propón actividades grupais e 
individuais. 

1   2    3     4 
 

ASPECTO QUE SE AVALÍA: SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO-
APRENDIZAXE 

Indicadores Valoración Propostas de mellora 

  1.  Realiza a avaliación inicial a principio de 
curso para axustar a programación ao nivel 
dos estudantes. 

1   2    3     4 
 

  2.  Detecta os coñecementos previos de 
cada unidade didáctica. 

1   2    3     4 
 

  3.  Revisa, acotío, os traballos propostos 
na aula e fóra dela. 

1   2    3     4 
 

  4.  Proporciona a información necesaria 
sobre a resolución das tarefas e o xeito de 
melloralas. 

1   2    3     4 
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  5.  Corrixe e explica de forma habitual os 
traballos e actividades dos alumnos e dá 
pautas para a mellora das súas 
aprendizaxes. 

1   2    3     4 

 

  6.  Utiliza criterios de avaliación abondo, 
que atenda de xeito equilibrado a avaliación 
dos diferentes contidos. 

1   2    3     4 
 

  7.  Favorece os procesos de autoavaliación 
e coavaliación. 

1   2    3     4 
 

  8.  Propón novas actividades que facilites 
a adquisición de obxectivos cando estes non 
teñan sido acadados suficientemente. 

1   2    3     4 
 

  9.  Propón novas actividades de máis nivel 
cando os obxectivos teñan sido acadados 
con suficiencia. 

1   2    3     4 
 

10.  Utiliza diferentes técnicas de avaliación 
en función dos contidos, o nivel dos 
estudantes, etc. 

1   2    3     4 
 

11.  Emprega diferentes medios para 
informar dos resultados aos estudantes e ás 
familias. 

1   2    3     4 
 

12. Organización das actividades de seguimento, recuperación 
e avaliación das materias pendentes  

Actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes 

Na ESO Adultos, os ámbitos son de contido progresivo e deben se superados nivel a nivel ou 
promocionados pola xunta de avaliación segundo a normativa vixente, polo que non se contemplan 
medidas diferentes.  

Pero si se lles axudará a preparar a proba extraordinaria de maio con propostas de actividades 
sobre o ámbito que deu durante o primeiro cuadrimestre.       

E para os ámbitos do segundo cuadrimestre proporase as convocatorias oficiais que se 
realizará no mes de setembro. Nestas convocatorias oficiais realízanse probas sobre toda a 
materia. 

O profesor encargado de supervisar o progreso destes alumnos é o profesor que imparte á 
materia no curso actual.  

13. Concreción dos elementos transversais que se traballarán 
no curso que corresponda  

A educación en valores 

Xunto coas competencias, existen unha serie de elementos transversais que deben ser traballados 
tanto no currículo explícito como no currículo oculto ó longo de tódalas unidades didácticas, tal e 
como se recolle no artigo 4 do Decreto 86/2015. A continuación explico como contribuirá a nosa 
materia á educación en valores. 

A educación cívica constitúe tamén unha competencia, e está implícita en calquera ensinanza 
relacionada coa Historia, posto que contribúe ó coñecemento do funcionamento do Estado de 
dereito. Fundamental na educación cívica é tamén o rexeitamento a calquera tipo de discriminación, 
así como a educación para a igualdade de sexos e para a paz.  
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No que se refire á educación para a igualdade, haberá que ter especial coidado en recoñecer e 
rexeitar os trazos sexistas que se atopan nalgunhas interpretacións de feitos históricos así como 
incorporar ó estudo dos fenómenos e os procesos sociais o papel da muller.  

No referente á educación para a paz, haberá que tratar os conflitos bélicos pondo o foco nos 
damnificados, as destrucións, o custo humano e as responsabilidades e intentando fuxir da 
xustificación das guerras “necesarias”. 

Aínda que xa non aparece no decreto de xeito explícito, a educación para o desenvolvemento 
estará presente ao traballar a situación do sur, non pobre senón empobrecido e resultado das 
estruturas impostas polo imperialismo. 

 A educación ambiental e para un consumo responsable serán traballadas a partir da crítica ó 
espolio e deterioro que o fordismo provoca no medio ambiente e á análise dos mecanismos de 
sobrexplotación dos recursos e do traballo. 

14. Actividades complementarias e extraescolares 

Actividades complementarias e extraescolares 

Non se contemplan 

15. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das 
programacións didácticas en relación cos resultados 
académicos e procesos de mellora 

Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación 

Despois de cada avaliación realizarase un seguimento e unha reflexión sobre os resultados 
académicos dos alumnos e alumnas. Adoptaranse as medidas oportunas para reorientar a práctica 
docente e así poder mellorar o seu rendemento académico. 

Ao final de cada módulo farase unha valoración crítica da programación atendendo aos seguintes 
aspectos: 

� Redistribución, se procede, dos contidos 

� Revisión das estratexias metodolóxicas e os recursos didácticos empregados. 

� Adecuación dos procedementos de avaliación 
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