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Departamento de Xeografía e Historia 

IEA Pazo da Mercé 

DOCUMENTO ANEXO Á PROGRAMACIÓN 

 
1. Contribución das materias impartidas polo Departamento ao desenvolvemento das competencias clave 
2. Obxectivos 
3. Materiais didácticos 
4. Cristerios de avaliación e cualificación 
5. Actividades de seguimento e avaliación das materias pendentes 

1. ESO 

1.1. CONTRIBUCIÓN  DA XEOGRAFÍA E HISTORIA AO DESENVOLVEM ENTO DAS 

COMPETENCIAS CLAVE  NA ESO  
 

C. Clave Contribución da materia de Xeografía e Historia 

CCL  

• Adquirindo e empregando un vocabulario específico propio das materias a traballar  
• Practicando a lectura comprensiva  
• Comunicando de xeito adecuado, con rigor e precisión, a información xerada en distintos 

contextos  
• Empregando a argumentación de xeito oral e escrito para fundamentar as propias ideas. 
• Rexeitando a linguaxe discriminatoria pola orixe ou polo xénero 

CMCT  

 

- Adquirindo unha actitude positiva baseada no respecto á verdade na busca da certeza a 
través do razoamento.  

- Utilizando correctamente   as   ferramentas   matemáticas   para   a   análise   de gráficos e 
táboas estatísticas de contidos xeográficos e históricos 

- Manexando  aspectos   cuantitativos   e   espaciais   da   realidade   a   través   de operacións  
sinxelas  coma  porcentaxes,  proporcións  ou  escalas  numéricas  e gráficas. 

CD 

� Promovendo a busca, selección e comunicación de información para conformar novos 
coñecementos significativos  

� Interpretando información en linguaxe non verbal (información icónica e cartográfica) 
� Favorecendo unha adecuada alfabetización no uso das TIC tanto na procura da información, 

coma na súa presentación  

CAA  
� Organizando información para facilitar a súa recuperación en diferentes contextos (sínteses, 

mapas conceptuais, liñas do tempo,...)  
� Dando protagonismo á curiosidade intelectual no proceso de aprendizaxe  
� Favorecendo o interese pola formación continua  

CSC 

� Comprendendo e analizando de forma crítica os códigos de conduta e os usos das distintas 
sociedades. 

� Comprendendo os conceptos básicos relativos ao individuo, ao grupo, á organización do 
traballo, á igualdade e á non discriminación. 

� Recoñecedo as dimensións intercultural e socioeconómica das sociedades europeas. 
� Comprendendo como se formulan os conceptos de democracia, xustiza, igualdade, cidadanía 

e dereitos civís. 
� Analizando e valorando as seguintes destrezas: 

– A habilidade para interactuar eficazmente no ámbito público e para manifestar 
solidariedade e interese por resolver os problemas que lle afecten á comunidade. 

– A reflexión crítica e creativa e a participación construtiva nas actividades da 
comunidade ou do ámbito mediato e inmediato. 
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– A toma de decisións nos contextos local, nacional ou europeo e, en particular, 
mediante o exercicio do voto e da actividade social e cívica. 

CSIEE 
� Fomentando o traballo cooperativo, a toma de decisións e o manexo de habilidades sociais  
� Promovendo a avaliación da información xerada para convertela en coñecemento  
� Cotexando o aprendido a partir dos propios erros 

CCEC 

� Coñecendo as diferentes manifestacións culturais e artísticas para acadar unha actitude de 
defensa e preservación do patrimonio  

� Analizando as mostras artísticas e culturais  
� Promovendo habilidades perceptivas e de sensibilización que posibilite o interese pola 

expresión artística en distintos contextos de espazo e tempo.  
� Aproximándoo á linguaxe audiovisual cunha actitude aberta, respectuosa e crítica.  

 

 

1.2. OBXECTIVOS XERAIS DA ÁREA RELACIONADOS COAS COMPETEN CIAS BÁSICAS  

OBXECTIVOS  COMPETENCIAS CLAVE  

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.  

Competencias sociais e cívicas. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

Aprender a aprender 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

Aprender a aprender 

Comunicación lingüística. 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

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. 

Comunicación lingüística. 

Competencia dixital 

Aprender a aprender. 

Competencias sociais e cívicas. 

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 

Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía 

Comunicación lingüística. 
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diversos campos do coñecemento e da experiencia. 
Aprender a aprender. 

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. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

Aprender a aprender. 

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. 

Comunicación lingüística. 

Conciencia e expresións culturais. 

Competencias sociais e cívicas. 

Aprender a aprender. 

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. 

Conciencia e expresións culturais. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociais e cívicas. 

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. 

Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

Competencias sociais e cívicas 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe 
das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios 
de expresión e representación. 

Comunicación lingüística. 

Conciencia e expresións culturais. 

Competencias sociais e cívicas. 

Aprender a aprender. 

ñ) 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. 

Comunicación lingüística. 

Conciencia e expresións culturais. 

Competencias sociais e cívicas. 

Aprender a aprender. 

 

 

1.3. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS  

Libros de texto do alumnado:  

Xeografía e Historia 1 ESO, Editorial Vicens Vives. ISBN 9788468231211 

Xeografía e Historia 2 ESO, Editorial Vicens vives. ISBN 9788468239118 

Xeografía e Historia 3 ESO, Editorial Vicens Vives. ISBN 9788468237145 

Xeografía e Historia 4 ESO, Editorial Santillana. ISBN 9788468040264 
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1.4. CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN , CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO  

1.4.1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1.4.1.1. Avaliación continua 

A avaliación continua desenvólvese ó longo do curso a través de probas e observacións. O 
profesorado avaliará unha selección de actividades do libro de texto e/ou outras que aquel considere 
necesarias e, de ser o caso, actividades de reforzo e ampliación a través dos estándares de 
aprendizaxe especificados máis arriba. 

Dado que se han ter en conta todos os elementos que configuran o currículo (competencias, 
obxectivos, contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe) á vez que ten tanto un 
carácter cualitativo como explicativo, valorarase tanto o traballo diario como as probas e prácticas. 
O alumnado deberá amosar as seguintes habilidades:  

� Capacidade comprensiva dos feitos tratados 

� Capacidade sintética á hora de expoñer os seus coñecementos.  

� Capacidade discursiva tanto no fondo como na forma na exposición dos coñecementos que 
posúe. 
 

Periodicidade coa que se farán probas escritas:  

Realizaranse un ou mais exames por avaliación, segundo a programación de aula de cada 
grupo, que ten en conta o número de estándares, o nivel do grupo e os criterios do 
profesorado. De acordo con estes dous derradeiros criterios, o número de probas pode variar, 
independentemente do sinalado na programación inicial. 

En todo caso, o alumnado que non puidera realizar a proba na data prevista deberá xustificar 
a falta, e o profesor aceptar a xustificación, a través do mecanismo establecido no centro 
para poder facer o dito exame en outra data diferente á programada. O alumno que non 
xustifique a falta, examinarase na recuperación da avaliación correspondente. 

O número de traballos individuais e doutros mecanismos de avaliación será do mesmo xeito, 
variable. 

Cualificación das probas, traballos individuais ou colectivos, o traballo no caderno de clase e a 
observación do traballo na aula: nota media ponderada segundo as porcentaxes aprobadas. 

Aspectos que se valorarán dentro da observación do traballo na aula: atención, esforzo, 
participación, interese, puntualidade, autonomía e cooperación. 

Para facer media nas probas escritas, e así superar a avaliación, a nota mínima en cada un 
dos exames debe ser de 3,5. 

Recuperación dunha avaliación non superada:  

Unha avaliación non superada poderá recuperarse por medio dun exame de recuperación que 
se realizará ao inicio da avaliación seguinte. 

Entenderase que a avaliación está superada cando a cualificación sexa igual ou superior a 5 
puntos. A nota da avaliación recuperada será de 5. 

As probas de recuperación terán lugar: 

• A da primeira avaliación, no mes de xaneiro. 

• A da segunda avaliación, dentro das tres semanas lectivas seguintes á 2ª avaliación. 
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• A da terceira avaliación (só para aqueles que suspenderon a terceira pero aprobaron 
as dúas anteriores) coincidirá coa da avaliación final. 

 
1.4.1.2. Avaliación ordinaria 

Con carácter xeral, para aprobar a materia requirirase a superación das tres avaliacións. Non 
obstante, pode superarse a materia cunha avaliación suspensa se a cualificación desta é de 3 ou 4 
puntos e a media das tres avaliacións é igual ou superior a 5 puntos. Ese criterio aplicarase só no 
caso de ter cualificacións satisfactorias (máis de 5) nas rúbricas de observación do traballo diario e 
de producións e prácticas. 

A cualificación final da materia será a media das cualificacións das avaliacións parciais. 

 
1.4.1.3. Avaliación extraordinaria 

Os alumnos e alumnas que non superen a materia na avaliación ordinaria do mes de xuño poderán 
realizar unha proba nas datas establecidas pola Consellería de Educación e segundo o calendario e 
horario fixado polo Centro (previxiblemente no mes de xullo a partir deste curso), que será 
cualificada de 0 a 10 puntos (NP para os que non se presenten ao exame). 

A nota do exame representará o 100% da cualificación da avaliación extraordinaria.  
 

1.4.1.4. Procedementos e instrumentos de avaliación 

Tanto nos procedementos e instrumentos de avaliación como nos criterios de cualificación, 
utilizaranse as pautas que se recollen a continuación. 

Para as avaliacións ordinarias 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

Probas 
Probas 
 escritas 

Análise de textos, mapas, imaxes, gráficas, ... 
Desenvolvemento dun tema. 
Respostas a cuestións teóricas e prácticas. 
Test: verdadeiro -falso, textos mutilados, de opción 
múltiple, ... 
Definicións de conceptos. 
Exercicios de localización xeográfica. 

Escala numérica 
 0 a 10 

Producións e 
prácticas 
 
Traballos 
individuais e 
colectivos 

Rúbrica de 
producións e 
prácticas 

Traballos de pequenas investigación. 
Traballos de procura de información e síntese. 
Elaboración de materiais Tic. 
Visionado de documentais. 
Análise de visitas e/ou exposicións 
Elaboración de resumos, gráficas ou mapas conceptuais 

Escala numérica  
de 0 a 10 

 
10: ben 

5: regular 
0: mal 

Caderno de clase 
Rúbrica do 
caderno de clase 

Actividades libro de texto 
Resumos 
Esquemas 
Mapas conceptuais 
Calquera outra actividade proposta polo profesor 

10: ben 
5: regular 
10: mal 

Observacións do 
traballo diario  

Rúbrica de 
observación 
directa do 
traballo diario 

Preguntas frecuentes na aula 
Seguimento do caderno do alumnado 
Observación do grao de parrticipación 

10: ben 
5: regular 

0: mal 



 
 

 6

 
Para a avaliación extraordinaria 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

Probas escritas 
Desenvolvemento dun tema  
Respostas a preguntas ou cuestións teóricas e prácticas 
Definir e/ou relacionar conceptos 

Probas orais Cotexo en caso de dúbida de copia nas probas escritas 

 

1.4.2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

A cualificación de cada trimestre ou avaliación será o resultado da suma das cualificacións obtidas 
polo alumno nos seguintes apartados, de acordo coa ponderación que segue: 

 

Apdo. 
Instrumentos de 

avaliación 
Observacións 

Ponderación 

1º-2º ESO 3º-4º ESO 

A Probas escritas 

Cada proba valorarase de 0 a 10 
puntos. A nota deste apartado será a 
media das cualificacións obtidas 
nas distintas probas. Se algunha das 
probas non supera o mínimo de 3 
puntos sobre 10, non se fará media 
para obter a porcentaxe indicada. 

70% 80% 

B 
Rúbrica de traballos 
individuais e en grupo. 

Valoraranse de 0 a 10 puntos os 
traballos e/ou producións prácticas 
realizados ao longo do trimestre. 30% 

 
Media aritmética 

dos apartados  
B, C, D 

20% 
 

Media aritmética 
dos apartados  

B, C, D 

C 
Rúbrica de observación 
do traballo diario 

A cualificación deste apartado será 
a media das cualificacións obtidas a 
partir dos instrumentos xa citados: 
0 mal, 5 regular, 10 ben. 

D 
Rúbrica do caderno de 
clase 

Valoración: 0 mal, 5 regular, 10 
ben. 

 
Valoración: 

• A valoración das probas escritas, farase de acordo cos criterios de corrección establecidos 
polo profesor en cada unha delas. 

• Na valoración das producións e prácticas, seguiranse os criterios de corrección establecidos 
en cada caso polo profesor. 
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1.4.3. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DO ALUMNADO 
Os vixentes no centro. 

1.5. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO , RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES (ESO E BACHARELATO ) 

a) Mecanismos para o seguimento: 

Reunión de seguimento durante o recreo/hora de clase que determine o profesorado 

encargado da materia. 

Propostas de actividades e traballos para cada avaliación. 

b) Avaliación: o alumnado será avaliado nas pendentes nas tres avaliacións ordinarias e, de ser 

o caso, na extraordinaria. Convocaranse as seguintes probas (nas semanas de exames de 

pendentes propostas pola CCP e aprobadas polo claustro): 

a. Unha proba a mediados de cada trimestre (3 en total). 

b. Unha proba no mes de maio para os que nos aprobaran por parciais. 

c. Unha proba extraordinaria no mes de setembro. 

c) Cualificación de cada avaliación ordinaria : 100% o exame. 

A cualificación na avaliación ordinaria será a media aritmética das obtidas nas tres 

avaliacións. 

d) Avaliación final:  o exame de maio representará o 100% da cualificación final. 

e) Avaliación extraordinaria : como en maio, o exame de setembro representará o 100% da 

cualificación final. 
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2. BACHARELATO 

2.1. OBXECTIVOS XERAIS DO BACHARELATO RELACIONADOS COAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS  

OBXECTIVOS  COMPETENCIAS CLAVE  

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha 
perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 
responsable, inspirada polos valores da Constitución 
española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así 
como polos dereitos humanos, que fomente a 
corresponsabilidade una construción dunha sociedade 
xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle 
permita actuar de forma responsable e autónoma e 
desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever 
e resolver pacíficamente os conflitos persoais, 
familiares e sociais. 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e 
oportunidades entre homes e mulleres, analizar e 
valorar criticamente as desigualdades e 
discriminacións existentes e, en particular, a violencia 
contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non 
discriminación das persoas por calquera condición ou 
circunstancia persoal ou social, con atención especial 
ás persoas con discapacidade. 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender 
Comunicación lingüística. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, 
como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 
desenvolvemento persoal. 

Competencias sociais e cívicas. 
Aprender a aprender 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, 
a lingua galega e a lengua castelá. 

Comunicación lingüística. 
Conciencia e expresións culturais. 
Aprender a aprender. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis 
linguas estranxeiras. 

Comunicación lingüística. 
Conciencia e expresións culturais. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as 
tecnoloxías da información e da comunicación. 

Competencia dixital. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Competencias sociais e cívicas. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do 
mundo contemporáneo, os seus antecedentes 
históricos e os principais factores da súa evolución. 
Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na 
mellora do seu contorno social. 

Competencias sociais e cívicas. 
Conciencia e expresións culturais. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos 
fundamentais, e dominar as habilidades básicas 
propias da modalidade elixida. 

Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía. 
Aprender a aprender. 

l) Comprender os elementos e os procedementos 
fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a 
contribución da ciencia e da tecnología ao cambio das 
condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade 
e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación 
sustentable do territorio, con especial referencia ao 
territorio galego. 

Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía. 
Aprender a aprender. 
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m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de 
creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en 
equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender. 
Competencias sociais e cívicas. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así 
como o criterio estético, como fontes de formación e 
enriquecemento cultural. 

Conciencia e expresións culturais. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer 
o desenvolvemento persoal e social, e impulsar 
condutas e hábitos saudables. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender. 
Competencias sociais e cívicas. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito 
da seguridade viaria. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender. 
Competencias sociais e cívicas. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e 
inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación 
e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

Conciencia e expresións culturais. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender. 
Competencias sociais e cívicas. 

 

 

2.2. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS  

Historia do Mundo Contemporáneo 

Libro De texto: Historia del Mundo Contemporáneo 1 Bac, Editorial Santillana. ISBN 
9788468095592 

Historia de España 

Libro de texto: Historia de España, Edicións Baía, Consorcio Editorial Galego, 2016.   

ISBN 9788499952000 (recomendado) 

Selección Documental de Historia de España da mesma editorial. 

Técnicas de Traballo Histórico da mesma editorial. 

Historia da Arte 

Libro de texto: Historia da Arte, Editorial Vicens Vives (recomendado), 2016.   

ISBN 978-84-698-1363-8 

Xeografía 

  Libro de texto: Xeografía, Editorial Anaya, 2016. ISBN 978-84-698-1363-8 

 

2.3. CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN , CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO  

2.3.1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

2.3.1.1. Avaliación continua 

A avaliación continua desenvólvese ó longo do curso a través de probas e observacións. O 
profesorado avaliará unha selección de actividades do libro de texto e/ou outras que aquel considere 
necesarias e, de ser o caso, actividades de reforzo e ampliación a través dos estándares de 
aprendizaxe especificados máis arriba. 
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Dado que se han ter en conta todos os elementos que configuran o currículo (competencias, 
obxectivos, contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe) á vez que ten tanto un 
carácter cualitativo como explicativo, valorarase tanto o traballo diario como as probas e prácticas. 
O alumnado deberá amosar as seguintes habilidades:  

� Capacidade comprensiva dos feitos tratados 

� Capacidade sintética á hora de expoñer os seus coñecementos.  

� Capacidade discursiva tanto no fondo como na forma na exposición dos coñecementos que 
posúe. 
 

Periodicidade coa que se farán probas escritas: realizaranse un ou mais exames por avaliación 
segundo a programación de aula de cada grupo, que ten en conta o número de estándares, o nivel do 
grupo e os criterios do profesorado. De acordo con estes dous derradeiros criterios, o número de 
probas pode variar, independentemente do sinalado na programación inicial. 

En todo caso, o alumnado que non puidera realizar a proba na data prevista deberá xustificar a falta, 
e o profesor aceptar a xustificación, a través do mecanismo establecido no centro para facer o 
exame en outra data diferente á programada. O alumno que non xustifique a falta, examinarase na 
recuperación da avaliación correspondente. 

O número de traballos individuais e doutros mecanismos de avaliación será do mesmo xeito, 
variable. 

Cualificación das probas, traballos individuais ou colectivos, o traballo no caderno de clase e a 
observación do traballo na aula: nota media ponderada segundo as porcentaxes aprobadas. 

Aspectos que se valorarán dentro da observación do traballo na aula e instrumentos para a recollida 
desta información: atención, esforzo, participación, interese, puntualidade, autonomía e 
cooperación. 

Para facer media nas probas escritas, e así superar a avaliación, a nota mínima en cada un dos 
exames debe ser de 3,5. 

Recuperación dunha avaliación non superada: unha avaliación non superada poderá recuperarse 
por medio dun exame de recuperación que se realizará ao inicio da avaliación seguinte. 

Entenderase que a avaliación está superada cando a cualificación sexa igual ou superior a 5 puntos. 
A nota da avaliación recuperada será de 5. 

As probas de recuperación terán lugar: 

• A da primeira avaliación, no mes de xaneiro. 

• A da segunda avaliación, dentro das tres semanas lectivas seguintes á 2ª avaliación. 

• A da terceira avaliación (só para aqueles que suspenderon a terceira pero aprobaron as dúas 
anteriores) coincidirá coa da avaliación final. 

 
2.3.1.2. Avaliación ordinaria 

Con carácter xeral, para aprobar a materia requirirase a superación das tres avaliacións. Non 
obstante, pode superarse a materia cunha avaliación suspensa se a cualificación desta é de 3 ou 4 
puntos e a media das tres avaliacións é igual ou superior a 5 puntos. Ese criterio aplicarase só no 
caso de ter cualificacións satisfactorias (máis de 5) nas rúbricas de observación do traballo diario e 
de producións e prácticas. 

A cualificación final da materia será a media das cualificacións das avaliacións parciais. 
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2.3.1.3. Avaliación extraordinaria 

Os alumnos e alumnas que non superen a materia na avaliación ordinaria do mes de xuño poderán 
realizar unha proba nas datas establecidas pola Consellería de Educación e segundo o calendario e 
horario fixado polo Centro (previxiblemente no mes de xullo a partir deste curso), que será 
cualificada de 0 a 10 puntos (NP para os que non se presenten ao exame). 

 

 

2.3.1.4. Procedementos e instrumentos de avaliación  

 Tanto nos procedementos e instrumentos de avaliación como nos criterios de 
cualificación utilizaranse as pautas que se recollen a continuación. 

Para as avaliacións ordinarias 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

PROBAS 
Probas 
escritas 

Análise de textos, mapas, imaxes, gráficas, ... 
Desenvolvemento dun tema. 
Respostas a cuestións teóricas e prácticas. 
Test: verdadeiro -falso, textos mutilados, de opción 
múltiple, ... 
Definicións de conceptos. 
Exercicios de localización xeográfica. 

Escala numérica 
 0 a 10 

Producións e 
prácticas 
 
Traballos 
individuais e 
colectivos 

Rúbrica de 
producións e 
prácticas 

Traballos de pequenas investigación. 
Traballos de procura de información e síntese. 
Elaboración de materiais Tic. 
Visionado de documentais. 
Análise de visitas e/ou exposicións 
Elaboración de resumos, gráficas ou mapas conceptuais 

Escala numérica 
de 0 a 10 
10: ben 

5: regular 
0: mal 

Caderno de clase 
Rúbrica do 
caderno de clase 

Actividades libro de texto 
Resumos 
Esquemas 
Mapas conceptuais 
Calquera outra actividade proposta polo profesor 

10: ben 
5: regular 
10: mal 

Observacións do 
traballo diario  

Rúbrica de 
observación 
directa do 
traballo diario 

Preguntas frecuentes na aula 
Seguimento do caderno do alumnado 
Observación do grao de parrticipación 

10: ben 
5: regular 

0: mal 

 
Para a avaliación extraordinaria 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

Probas escritas 

Desenvolvemento de cuestión teóricas. 
Respostas a preguntas ou cuestións teóricas e prácticas (composicións históricas, 
comentario de mapas, gráficas, etc. 
Definir e/ou relacionar conceptos 

Probas orais Cotexo en caso de dúbida de copia nas probas escritas 

 
 

2.3.2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  
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 A cualificación de cada trimestre ou avaliación será o resultado da suma das cualificacións 
obtidas polo alumno nos seguintes apartados, de acordo coa ponderación proposta para cada un 
deles: 

Apdo. Instrumentos de avaliación Observacións Ponderación 

A Probas escritas 

Cada proba valorarase de 0 a 10 puntos.  

Realizaranse entre unha e dúas por trimestre 
segundo a programación de cada grupo, que ten 
en conta o número de estándares, o nivel do 
grupo e os criterios do profesorado. De acordo 
con estes dous derradeiros criterios, o número de 
probas pode variar, independentemente do 
sinalado na programación inicial, cambios que 
serán oportunamente reflectidos nas actas de 
departamento. 

A nota deste apartado será a media das 
cualificacións obtidas nas distintas probas. Se 
algunha das probas non supera o mínimo de 3,5 
puntos sobre 10, non se fará media para obter a 
porcentaxe indicada e recuperarase na rec da 
avaliación correspondente. 

90% 

B 
Producións e prácticas. 
Traballos individuais e en 
grupo. 

O número de traballos individuais e de grupo será 
variable. 

Valoraranse de 0 a 10 puntos os traballos e/ou 
producións prácticas realizados ao longo do 
trimestre. 

10% 

Media aritmética 
dos apartados B, 

C, D 

C Observación do traballo diario 
A cualificación deste apartado será a media das 
cualificacións obtidas a partir dos instrumentos 
xa citados: 0 mal, 5 regular, 10 ben. 

D Caderno de clase Valoración: 0 mal, 5 regular, 10 ben. 

 
Valoración: 

• A valoración das probas escritas farase de acordo cos criterios de corrección establecidos 
polo profesor en cada unha delas. 

• Na valoración das producións e prácticas seguiranse os criterios de corrección establecidos 
en cada caso polo profesor. 


