
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

ADDENDA II DA PROGRAMACIÓN 
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DATA: 4/05/2020 



ÍNDICE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

2. Avaliación e cualificación. 

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

caso ampliación) 
 

4. Información e publicidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

Bloque 1. O século XVIII en Europa ata 1789 

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

▪ XHB1.1.1. Establece, a través da análise de 
textos, a diferenza entre o Absolutismo e o 
Parlamentarismo. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB1.1.2. Distingue conceptos históricos 
como Antigo Réxime e Ilustración. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

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

▪ XHB1.2.1. Describe as características da 
cultura da Ilustración e as implicacións que 
ten nalgunhas monarquías. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ B1.3. Coñecer os avances da Revolución Científica desde os séculos 
XVII e XVIII. 

▪ XHB1.3.1. Aprecia os avances científicos e 
a súa aplicación á vida diaria, e 
contextualiza o papel dos científicos na súa 
propia época. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ XHB1.3.2. Comprende as implicacións do 
empiricismo e o método científico nunha 
variedade de áreas.  

▪ CSC 

▪ CMCCT 

Bloque 2. A era das revolucións liberais 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

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

▪ XHB2.1.1. Sopesa as razóns dos 
revolucionarios para actuar como o 
fixeron. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB2.1.2. Recoñece, mediante a análise de 
fontes de diversas épocas, o valor destas 
non só como información senón tamén 
como evidencia para os/as 
historiadores/as. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

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

▪ XHB2.2.1. Redacta unha narrativa sintética 
cos principais feitos dalgunha das 
revolucións burguesas da primeira metade 
do século XIX, acudindo a explicacións 
causais, e sinala os proles e os contras. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB2.2.2. Redacta unha narrativa sintética 
cos principais feitos dalgunha das 
revolucións burguesas do século XVIII, 
acudindo a explicacións causais, e indica os 
proles e os contras. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB2.2.3. Discute as implicacións da 
violencia empregando diversos tipos de 
fontes.  

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

Bloque 3. A Revolución Industrial 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

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

▪ XHB3.1.1. Analiza os proles e os contras da 
primeira Revolución Industrial en 
Inglaterra. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

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

▪ XHB3.2.1. Analiza e compara a 
industrialización de diferentes países de 
Europa, América e Asia, nas súas distintas 
escalas temporais e xeográficas. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB3.2.1. Compara o proceso de 
industrialización en Inglaterra e nos países 
nórdicos. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

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

▪ XHB3.3.1. Explica a situación laboral 
feminina e infantil nas cidades industriais. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CCL 

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

▪ XHB3.4.1. Especifica algunhas 
repercusións políticas como consecuencia 
dos cambios económicos en España. 

▪ CSC 

▪ B3.5. Coñecer os principais avances científicos e tecnolóxicos do 
século XIX, e a súa relación coas revolucións industriais 

▪ XHB3.5.1. Elabora un eixe cronolóxico, 
diacrónico e sincrónico, cos principais 
avances científicos e tecnolóxicos do 
século XIX. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CMCCT 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

Bloque 4. O Imperialismo do século XIX e a I Guerra Mundial 

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

▪ XHB4.1.1. Explica razoadamente que o 
concepto imperialismo reflicte unha 
realidade que influirá na xeopolítica 
mundial e nas relacións económicas 
transnacionais. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB4.1.2. Elabora discusións sobre 
eurocentrismo e a globalización. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

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

▪ XHB4.2.1. Sabe recoñecer cadeas e 
interconexións causais entre colonialismo, 
imperialismo e a Gran Guerra de 1914. 

▪ CSC 

▪ CAA 

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

▪ XHB4.3.1. Diferencia os acontecementos 
dos procesos, nunha explicación histórica, 
da I Guerra Mundial. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB4.3.2. Analiza o novo mapa político de 
Europa. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB4.3.3. Describe a derrota de Alemaña 
desde a súa propia perspectiva e desde a 
dos aliados. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

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

▪ XHB4.4.1. Contrasta algunhas 
interpretacións do alcance da Revolución 
Rusa na súa época e na actualidade. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B4.5. Relacionar movementos culturais como o romanticismo, en 
distintas áreas, e recoñecer a orixinalidade de movementos 
artísticos como o impresionismo, o expresionismo e outros "ismos" 
en Europa. 

▪ XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, 
esculturas e exemplos arquitectónicos da 
arte do século XIX. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ XHB4.5.2. Compara movementos artísticos 
europeos e asiáticos. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CCEC 

Bloque 5. A época de entreguerras (1919-1945) 

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

▪ XHB5.1.1. Analiza interpretacións diversas 
de fontes históricas e historiográficas de 
distinta procedencia. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB5.1.2. Relaciona algunhas cuestións 
concretas do pasado co presente e as 
posibilidades do futuro, como o alcance 
das crises financeiras de 1929 e de 2008. 

▪ CSC 

▪ CAA 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

▪ XHB5.1.3. Discute as circunstancias da loita 
polo sufraxio da muller. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B5.2. Analizar as causas do auxe dos fascismos en Europa. ▪ XHB5.2.1. Explica diversos factores que 
fixeron posible o auxe do fascismo en 
Europa. 

▪ CSC 

▪ CCL 

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

▪ XHB5.3.1. Explica as principais reformas 
durante a II República española, e 
reaccións a elas. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ XHB5.3.2. Explica as causas da Guerra Civil 
española no contexto europeo e 
internacional. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

Bloque 6. As causas e consecuencias da II Guerra Mundial (1939-1945) 

▪ B6.1. Coñecer as causas da II Guerra Mundial. ▪ XHB6.1.1. Recoñece a xerarquía causal 
(diferente importancia dunhas causas ou 
outras segundo as narrativas). 

▪ CSC 

▪ CAA 

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

▪ XHB6.2.1. Sitúa nun mapa as fases do 
conflito. 

▪ CSC 

▪ CAA 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

o concepto de guerra total. 
▪ XHB6.2.2. Dá unha interpretación de por 

que rematou antes a guerra europea que a 
mundial. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB6.2.3. Elabora unha narrativa 
explicativa das causas e as consecuencias 
da II Guerra Mundial, a distintos niveis 
temporais e xeográficos. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

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

▪ XHB6.3.1. Recoñece a significación do 
Holocausto na historia mundial. 

▪ CSC 

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

▪ XHB6.4.1. Utilizando fontes históricas e 
historiográficas, explica algúns dos 
conflitos enmarcados na época da Guerra 
Fría. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB6.4.2. Describe as consecuencias da 
guerra de Vietnam. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

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

▪ XHB6.5.1. Describe os feitos relevantes do 
proceso descolonizador. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ XHB6.5.2. Distingue entre contextos 
diferentes do mesmo proceso, por 
exemplo, África subsahariana (anos 50 e 

▪ CSC 

▪ CAA 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

60) e a India (1947). 

Bloque 7. A estabilización do Capitalismo e o illamento económico do bloque soviético 

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

▪ XHB7.1.1. Explica os avances dos réximes 
soviéticos e do "Welfare State" en Europa. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB7.1.2. Recoñece os cambios sociais 
derivados da incorporación da muller ao 
traballo asalariado. 

▪ CSC 

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

▪ XHB7.2.1. Compara a crise enerxética de 
1973 coa financeira de 2008. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

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

▪ XHB7.3.1. Coñece a situación da posguerra 
e a represión en España, así como as fases 
da ditadura de Franco 

▪ CSC 

▪ XHB7.3.2. Discute como se entende en 
España e en Europa o concepto de 
memoria histórica 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

Bloque 8. O mundo recente entre os séculos XX e XXI 

▪ B8.1. Interpretar procesos a medio prazo de cambios económicos, ▪ XHB8.1.1. Interpreta o renacemento e o ▪ CSC 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

sociais e políticos a nivel mundial. declive das nacións no novo mapa político 
europeo desa época 

▪ CAA 

▪ XHB8.1.2. Comprende os proles e contras 
do estado do benestar. 

▪ CSC 

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

▪ XHB8.2.1. Analiza aspectos políticos, 
económicos e culturais dos cambios 
producidos tralo colapso da URSS. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

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

▪ XHB8.3.1. Compara interpretacións sobre 
a Transición española nos anos setenta do 
século XX e na actualidade. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB8.3.2. Enumera e describe algúns dos 
principais fitos que deron lugar ao cambio 
na sociedade española da transición: 
coroación de Xoán Carlos I, lei para a 
reforma política de 1976, lei de amnistía de 
1977, apertura de Cortes Constituíntes, 
aprobación da Constitución de 1978, 
primeiras eleccións xerais, creación do 
Estado das autonomías, etc. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ XHB8.3.3. Analiza o problema do 
terrorismo en España durante esta etapa 
(ETA, GRAPO, Terra Lliure, etc.): a xénese e 
a historia das organizacións terroristas, a 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

aparición dos primeiros movementos 
asociativos en defensa das vítimas, etc.  

▪ B8.4. Entender a evolución da construción da Unión Europea. ▪ XHB8.4.1. Discute sobre a construción da 
Unión Europea e do seu futuro. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

Bloque 9. A Revolución Tecnolóxica e a globalización a finais do século XX e principio do XXI 

▪ B9.1. Definir a globalización e identificar algúns dos seus factores. ▪ XHB9.1.1. Procura na prensa novas dalgún 
sector con relacións globalizadas, e 
elabora argumentos a favor e en contra. 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ XHB9.1.2. Elabora discusións sobre o 
eurocentrismo e a globalización. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

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

▪ XHB9.2.1. Analiza algunhas ideas de 
progreso e retroceso na implantación das 
recentes tecnoloxías da información e da 
comunicación, a distintos niveis 
xeográficos. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

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

▪ XHB9.3.1. Crea contidos que inclúen 
recursos como textos, mapas e gráficos, 
para presentar algún aspecto conflitivo das 
condicións sociais do proceso de 
globalización. 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

Bloque 10. A relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da historia e a xeografía 

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

▪ XHB10.1.1. Formula posibles beneficios e 
desvantaxes para as sociedades humanas e 
para o medio natural dalgunhas 
consecuencias do quecemento global, 
como o desxeamento do Báltico. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB10.1.2. Sopesa como unha Europa en 
guerra durante o século XX pode chegar a 
unha unión económica e política no século 
XXI. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB10.1.3. Compara (nun aspecto ou en 
varios) as revolucións industriais do século 
XIX coa revolución tecnolóxica de finais do 
século XX e principio do XXI. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ B10.2. Explicar as características de cada tempo histórico e certos 
acontecementos que determinaron cambios fundamentais no 

▪ XHB10.2.1. Ordena temporalmente algúns 
feitos históricos e outros feitos 

▪ CSC 

▪ CMCCT 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

rumbo da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu 
estudo e a súa interpretación. 

salientables, utilizando para iso as nocións 
básicas de sucesión, duración e 
simultaneidade. 

▪ XHB10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes 
cronolóxicos e mapas históricos. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ B10.3. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao 
longo do tempo e á vez no tempo (diacronía e sincronía). 

▪ XHB10.3.1. Entende que varias culturas 
convivían á vez en diferentes enclaves 
xeográficos. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ B10.4. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, 
inseríndoo no contexto adecuado. 

▪ XHB10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o 
vocabulario histórico e artístico necesario. 

▪ CSC 

▪ CCL 

 
 
OBSERVACIÓNS: 

• Debido a que a materia de historia en 1º de Bach deixa de ser obrigatoria na modalidade de Ciencias e Tecnoloxía, o Departamento 

acordou que no presente curso se ampliaran os contidos referentes á historia de España e Galicia do século XIX, co obxectivo de 

introducir uns contidos elementais sobre a mesma que servan de base para 2º de Bach. 

• Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe en cor negra foron traballados no primeiro e segundo trimestre (de xeito 

presencial) e polo tanto son os obrigatorios e imprescindibles para aprobar o curso. Os criterios e estándares en cor azul foron 

traballados no terceiro trimestre de xeito telemático (xunto co repaso dos ítems en negro) e polo tanto só se terán en conta para 

subir nota na terceira avaliación. Os criterios é estándares en cor verde non foron tratados este curso debido á situación provocada 

pola alerta sanitaria que motivou a suspensión presencial das clases e o cambio do sistema de ensino-aprendizaxe. Por suposto, 

os criterios e estándares en cor azul e verde non serán esixibles na avaliación extraordinaria de setembro. 

 



2. Avaliación e cualificación 

 
 
 
 

Avaliación 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

Traballo colaborativo 

Elaboración de temas, recollendo información de xeito 
individual. A estrutura, os contidos e os prazos de 
entrega están marcados na aula virtual ou 
compartidos en Google Drive. O traballo será valorado 
entre 0 e 10, se é entregado fóra de prazo avaliarase 
cun 0. O alumnado presentará a tarefa a través da aula 
virtual ou Google Drive. 

Exercicios sobre os 
estándares de aprendizaxe 

Exercicios teóricos e prácticos que serán colgados na 
aula virtual do centro (cada exercicio valorarase entre 
0 e 10) e serán entregados polo alumnado antes 
dunha data determinada (os entregados fóra de prazo 
serán avaliados con 0). O alumnado subirá á aula 
virtual ou Google Drive (segundo sexa requerido) a 
resolución dos exercicios en formato pdf, word, writer 
ou feito a man e dixitalizado con escáner ou cámara de 
fotos (sempre que sexa lexible). 

Proba específica 

Proba escrita telemática: O alumnado será convocado 
a través da aula virtual cunha antelación superior aos 
7 días para unha ou varias probas escritas telemáticas. 
As mesmas terán unha duración limitada (especificada 
no encabezamento do exame) e unha puntuación 
total de 10. As probas será colgadas en aula virtual do 
centro podendo conter exercicios tipo test, respostas 
curtas, verdadeiro ou falso, relacionar ou identificar. 
As probas escritas poderán ser seguida polo 
profesorado a través da plataforma Cisco Webex 
Meetings da Consellería de Educación. 

 

Cualificación final 

ALUMNADO COA 1ª, 2ª OU AMBAS AVALIACIÓNS SUSPENSAS: 
O alumnado que teña suspenso algún ou os dous primeiros trimestres terá unha 
proba escrita telemática de recuperación entre os días 1 e 5 de xuño. De aprobar, 
esa nota substituirá a nota que tiña adquirida na primeira (1A), na segunda avaliación 
(2A) ou en ambas.  No caso de que as avaliacións suspensas estean por riba dos 3 
puntos, a proba escrita telemática de recuperación pode ser substituída pola entrega 
obrigatoria e no prazo establecido, de tarefas que estarán colgadas na Aula Virtual 
do centro. 
A nota final do curso non pode ser inferior á media dos dous primeiros trimestres. 
Para garantir isto, asignaráselle ao alumnado unha nota mínima no terceiro trimestre 
igual á media dos dous primeiros, podendo incrementala ata un máximo de 5 puntos 
(sen poder superar a nota do terceiro trimestre os 10 puntos) do seguinte xeito: 
 

3𝐴 = (
1𝐴 + 2𝐴

2
) + 𝑇 · 0,2 + 𝑃 · 0,15 + 𝐸 · 0,15   (𝑠𝑒𝑛𝑑𝑜 3𝐴 ≤ 10) 

Onde: 
       3A Nota da terceira avaliación (non pode superar os 10 puntos). 
       1A Nota da primeira avaliación  
       2A Nota da segunda avaliación 
       T Nota do traballo (exercicios) (avaliado de 0 a10). 
       P Nota da participación nas clases telemáticas (avaliado de 0 a 10). 
       E Nota da proba escrita telemática (avaliada de 0 a 10). 
 
A nota final do curso (F) calcularase empregando esta fórmula: 



𝐹 =
1𝐴 + 2𝐴 + 3𝐴

3
 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

O alumnado coa materia suspensa (F < 5) na convocatoria ordinaria (xuño) terá 
dereito a unha proba extraordinaria e presencial (sempre e cando o permitan as 
autoridades educativas, se non sería substituída por unha proba telemática) en 
setembro. Nesa proba entrarían os estándares de aprendizaxe (en cor negra) citados 
con anterioridade.  
A estrutura de dita proba conterá todos ou a maioría dos seguintes elementos: 
Resolución de exercicios e casos prácticos, respostas a preguntas ou cuestións, test 
(verdadeiro-falso, resposta múltiple), completar textos mutilados, relacionar 
conceptos e/ou definicións, sinxelos comentarios de texto, gráficas ou imaxes con 
preguntas guiadas e elaboración de mapas e eixes cronolóxicos. 
A cualificación irá de 0 ao 10, cada pregunta figurará coa súa puntuación. Para ser 
avaliado positivamente haberá que acadar alomenos 5 puntos. Redondearase cara 
o enteiro superior a partir de 0,8 e situarase no enteiro natural cando á décima se 
sitúe por baixo de 0,8. 

Alumnado de 
materia pendente Non procede neste curso 

 
 

 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 
repaso, reforzo, eno seu caso, ampliación) 

Actividades 

As actividades a realizar (fundamentalmente prácticas) serán colgadas na aula 
virtual. A maiores das actividades que serán avaliadas como se especificou 
anteriormente (exercicios e proba escrita) o profesorado colgará material de 
reforzo e ampliación (presentacións, titoriais, ligazóns a vídeos, resumos,...) 
para reforzar os contidos traballados. 

Metodoloxía 

Partindo de que todo o alumnado dispón de ordenador con conexión a internet 
(o centro entregou equipos co conexión ao alumnado que carecía deles) a 
metodoloxía é a de traballar a distancia seguindo o ritmo marcado diariamente 
(os días de clase e no horario oficial establecido) polo profesorado. O traballo 
será realizado a través da aula virtual e o alumnado poderá preguntar dúbidas a 
través de dita plataforma e do correo electrónico. 
Habitualmente empregarase a ferramenta Cisco Webex Meetings xunto con 
Google  Drive ou aula virtual  para dar instrucións, resolver dúbidas e mesmo 
ampliar contidos. 
Destacar o caso dunha alumna con NEE de 4º ESO que a pesar de que o centro 
lle entregou en préstamo un ordenador, non ten a posibilidade de seguir un 
traballo individualizado, ni telemático na casa, debido a que a súa competencia 
curricular está nun nivel do inicio de Educación Primaria, a labor de guía do 
docente da materia queda así interrompido. O traballo que realizará neste 
período será o que se lle instalou no equipo cedido polo centro. 

Materiais e recursos Para poder desenvolver as actividades anteriores son necesarios: 

• Ordenador (con navegador, lector de pdf e procesador de textos instalado) 

con conexión a internet. 

• Libro de texto 

• Papel e bolígrafo. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
E para que conste, asino esta addenda a luns 4 de maio de 2020 
 
 
 
 
 
 

Asdo: Josefa López Rivas 

Xefa do Departamento de Xeografía e Historia 

IES Pedregal de Irimia (Meira)

4. Información e publicidade 

 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O profesorado encargado da materia informará ao alumnado dos cambios 
producidos na programación didáctica do departamento do seguinte xeito: 

• Colgará esta Addenda II na Aula Virtual da materia. 

• O/a profesor/a manterá unha reunión co grupo (en horario de clase) a través 

da plataforma Cisco Webex Meetings co fin de explicar os aspectos máis 

importantes da Addenda e para resolver as dúbidas que puidera ter o 

alumnado. 

• Enviará información destes cambios ás familias a través do Abalar Móbil 

Publicidade Esta Addenda II da programación didáctica do departamento será publicada na 
páxina Web do IES Pedregal de Irimia (departamento de Xeografía e Historia). 


