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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

Bloque 1. O medio físico 

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

▪ XHB1.1.1. Interpreta como inflúen os 
movementos astronómicos na distribución 
da radiación solar e nas zonas bioclimáticas 
do planeta. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

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

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ B1.2. Identificar e distinguir os sistemas de representación 
cartográfica, en soporte analóxico e dixital, e as súas escalas 

▪ XHB1.2.1. Clasifica e distingue proxeccións, 
e compara unha proxección de Mercator 
con unha de Peters. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ B1.3. Analizar e identificar o mapa, e coñecer as imaxes de satélite e 
os seus usos principais. 

▪ XHB1.3.1. Clasifica e distingue tipos de 
imaxes de satélite e mapas. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

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

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

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

▪ XHB1.4.2. Localiza espazos xeográficos e 
lugares nun mapa, utilizando datos de 
coordenadas xeográficas. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ B1.5. Localizar no mapamundi físico as principais unidades do relevo 
mundiais, os grandes ríos e as grandes zonas climáticas, e identificar 
as súas características. 

▪ XHB1.5.1. Sitúa nun mapa físico as 
principais unidades do relevo europeo e 
mundial. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

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

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

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas 
que sitúen os climas do mundo e reflictan 
os elementos máis importantes. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ B1.7. Ser capaz de describir as peculiaridades do medio físico europeo. ▪ XHB1.7.1. Explica as características xerais 
do relevo europeo. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ B1.8. Situar no mapa de Europa as unidades e os elementos principais 
do relevo continental. 

▪ XHB1.8.1. Localiza no mapa as unidades e 
os elementos principais do relevo europeo. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

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

▪ XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os 
tipos de clima de Europa. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

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

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ B1.10. Coñecer os principais espazos naturais do noso continente. ▪ XHB1.10.1. Localiza nun mapa e en imaxes 
de satélite de Europa os principais espazos 
naturais. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

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

▪ B1.11.1. Realiza procuras en medios 
impresos e dixitais referidas a problemas 
ambientais actuais, e localiza páxinas e 
recursos da web directamente 
relacionados con eles. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

Bloque 3. A Historia 

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

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

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

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

▪ CSC 

▪ CAA 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

▪ XHB3.2.2. Comprende que a historia non 
se pode escribir sen fontes, sexan estas 
restos materiais ou textuais. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB3.2.3. Compara dous relatos a distintas 
escalas temporais sobre as conquistas de 
Alexandre. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.3. Explicar as características de cada tempo histórico e certos 
acontecementos que determinaron cambios fundamentais no rumbo 
da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e a súa 
interpretación. 

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

▪ CSC 

▪ CMCCT 

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

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

▪ CSC 

▪ CMCCT 

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

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

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ B3.6. Entender o proceso de hominización. ▪ XHB3.6.1. Recoñece os cambios evolutivos 
ata chegar á especie humana. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ B3.7. Datar a Prehistoria e a Idade Antiga, e distinguir a escala 
temporal de etapas como estas. 

▪ XHB3.7.1. Distingue etapas dentro da 
historia antiga. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

▪ B3.8. Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e os 
acontecementos históricos máis salientables da Prehistoria e da Idade 
Antiga, para adquirir unha perspectiva global da súa evolución. 

▪ XHB3.8.1. Realiza diversos tipos de eixes 
cronolóxicos e mapas históricos. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ B3.9. Coñecer as características da vida humana correspondentes aos 
dous períodos en que se divide a Prehistoria: Paleolítico e Neolítico. 

▪ XHB3.9.1. Explica a diferenza entre os dous 
períodos en que se divide a prehistoria e 
describe as características básicas da vida 
en cada un. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ XHB3.9.2. Analiza a transcendencia da 
revolución neolítica e o papel da muller 
nela. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.10. Identificar os primeiros ritos relixiosos. ▪ XHB3.10.1. Recoñece as funcións dos 
primeiros ritos relixiosos como os da 
"deusa nai". 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ B3.11. Coñecer algunhas características da vida humana neste 
período, así como o establecemento e a difusión de diferentes 
culturas urbanas, despois do neolítico. 

▪ XHB3.11.1. Describe formas de 
organización socio-económica e política, 
novas ata entón, como os imperios de 
Mesopotamia e de Exipto. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B3.12. Recoñecer a importancia da descuberta da escritura. ▪ XHB3.12.1. Diferencia entre as fontes 
prehistóricas (restos materiais e ágrafos) e 
as fontes históricas (textos). 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.13. Explicar as etapas en que se divide a historia de Exipto. ▪ XHB3.13.1. Interpreta un mapa 
cronolóxico-xeográfico da expansión 
exipcia. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

▪ XHB3.13.2. Describe as principais 
características das etapas históricas en que 
se divide Exipto.  

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ B3.14. Identificar as principais características da relixión exipcia. ▪ XHB3.14.1. Explica como materializaban os 
exipcios a súa crenza na vida do alén. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ XHB3.14.2. Realiza un mapa conceptual 
cos principais deuses do panteón exipcio. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ B3.15. Localizar e describir algúns exemplos arquitectónicos de Exipto 
e de Mesopotamia. 

▪ XHB3.15.1. Localiza nun mapa os principais 
exemplos da arquitectura exipcia e da 
mesopotámica. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ B3.16. Coñecer os trazos principais das polis gregas e a transcendencia 
do concepto de democracia. 

▪ XHB3.16.1. Identifica trazos da 
organización socio-política e económica 
das polis gregas a partir de fontes 
históricas de diferentes tipos 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB3.16.2. Describe algunhas das 
diferenzas entre a democracia grega e as 
democracias actuais. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ B3.17. Entender a transcendencia do concepto de colonización. ▪ XHB3.17.1. Localiza nun mapa histórico as 
colonias gregas do Mediterráneo. 

▪ CSC 

▪ CAA 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

▪ B3.18. Distinguir entre o sistema político grego e o helenístico. ▪ XHB3.18.1. Elabora un mapa do imperio de 
Alexandre. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB3.8.2. Contrasta as accións políticas da 
Atenas de Pericles co imperio de Alexandre 
Magno. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.19. Entender o alcance do clásico na arte e na cultura occidentais. ▪ XHB3.19.1. Explica as características 
esenciais da arte grega e a súa evolución 
no tempo. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ XHB3.19.2. Dá exemplos representativos 
das áreas do saber grego, e discute por que 
se considera que a cultura europea parte 
da Grecia clásica. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B3.20. Caracterizar os trazos principais da sociedade, a economía e a 
cultura romanas, e recoñecer os conceptos de cambio e continuidade 
na historia da Roma antiga. 

▪ XHB3.20.1. Confecciona un mapa coas 
etapas da expansión de Roma. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB3.20.2. Identifica diferenzas e 
semellanzas entre as formas de vida 
republicanas e as do imperio na Roma 
antiga. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ B3.21. Identificar e describir os trazos característicos de obras da arte 
grega e romana, diferenciando entre os que son específicos. 

▪ XHB3.21.1. Compara obras arquitectónicas 
e escultóricas de época grega e romana. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

▪ B3.22. Establecer conexións entre o pasado da Hispania romana e o 
presente. 

▪ XHB3.22.1. Fai un mapa da Península 
Ibérica onde se reflicten os cambios 
administrativos en época romana. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB3.22.2. Analiza exemplos do legado 
romano que sobreviven na actualidade. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ XHB3.22.3. Entende o que significou a 
romanización en distintos ámbitos sociais 
e xeográficos. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

 

 
OBSERVACIÓNS: 

• Tendo en conta que a materia de xeografía e historia é unha asignatura troncal obrigatoria nos catro cursos da ESO, e coa intención de que haxa 

unha continuidade no coñecemento histórico e non se produza ninguna omisión na análise do mesmo, o Departamento acordou un cambio na 

orde de impartición dos contidos, comezando coas unidades didácticas de historia e continuando coas de xeografía. 

• 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 

Exercicios sobre os 
estándares de aprendizaxe 

Exercicios teóricos e prácticos que serán colgados na 
plataforma Eva-Edixgal (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 plataforma Edixgal 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). 

Probas específicas 

Probas escritas telemáticas: O alumnado será convocado a 
través de Eva-Edixgal 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 serán colgadas en Eva-Edixgal podendo conter 
exercicios tipo test, respostas curtas, verdadeiro ou falso, 
relacionar ou identificar. As probas escritas poderán ser 
seguidas 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 plataforma Eva-Edixgal. 
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 

Criterios de avaliación: NON PROCEDE NESTE CURSO 

Criterios de cualificación: NON PROCEDE NESTE CURSO 

Procedementos e instrumentos de avaliación: NON PROCEDE NESTE CURSO 

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

Actividades 

As actividades a realizar (fundamentalmente prácticas) serán colgadas na 
plataforma Eva-Edixgal. 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 plataforma Eva-Edixgal e o alumnado poderá 
preguntar dúbidas a través de dita plataforma e do correo electrónico. 
Habitualmente empregarase a ferramenta Cisco Webex Meetings xunto coa 
plataforma Eva-Edixgal para dar instrucións, resolver dúbidas e mesmo ampliar 
contidos. 

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 dixital. 

• Papel e bolígrafo. 

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. 

• 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). 



E para que así conste, asino a presente addenda a luns, 4 de maio de 2020: 
 
 
 
 
 
 

Asdo.: Josefa López Rivas 
Xefa do departamento de Xeografía e Historia 

IES Pedregal de Irimia




