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Tendo en conta as instrucións recibidas, con data 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, con motivo da situación da alarma declarada polo goberno no Real 

Decreto 463/2020, do 14 de marzo, publicado no BOE número 67, do 14 de marzo,  a causa da 

propagación da pandemia motivada polo COVID-19, e a decisión adoptada polo mesmo de 

confinar a poboación nas súas casas, motivou como consecuencia a imposibilidade da 

continuación do ensino de xeito presencial dende a data sinalada, polo que: 

Este departamento integrado por: 

Mª de las Mercedes Bangueses Vázquez 

Xoan González Leirós 

Susana Vázquez Prieto 

Mª de las Nieves Velázquez Turnes 

 

Acorda: 

1. Adaptar ás circunstancias excepcionais o currículo das materias que imparte. 

2. Facilitar a continua aprendizaxe do alumnado. 

3. Desenvolver o seguimento da evolución do alumnado. 

4. Activar as novas tecnoloxías para o práctica docente mediante as plataformas 

corporativas E-Dixgal e Aula Virtual do centro 

5. Impartir clase por videoconferencia mediante a plataforma Webex facilitada pola 

Consellería. 

6. Manter as relacións de apoio e información no ámbito titorial. 

7. Manter relacións periódicas entre os membros deste departamento para a toma 

de acordos conxuntos. 

Seguindo as instrucións facilitadas pola Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, recóllense a continuación as decisións adoptadas por este 

departamento con respecto aos seguintes apartados: 

1. Seguimento do alumnado. 

2. Actividades de recuperación, reforzo e repaso. 
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3. Adaptación da Programación Didáctica. 

4. Avaliación final e cualificación do alumnado. 

 

1. SEGUIMENTO DO ALUMNADO 

 

1.1 Seguimento do alumnado da ESO. Relación de alumnado total e número de alumnos 

desconectados. 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

Grupo Desconectados Grupo Desconectados Grupo Desconectados Grupo Desconectados 
A (20) 0 A (24) 1 totalmente A (24) 0 A (25) 1 

B (21) 0 B (23) 1 B (21) 0 B (19) 0 
C (21) 0 C (23) 4 parcialmente. 

Contactaron coa 
profesora pero 
apenas 
entregan tarefas 

C (21) 0 C (22) 0 

D (19) 0   Agrup. 1 parcialmente Agrup.(12) 1 
 

*Hai alumnado que se conecta en E-Dixgal ou na Aula Virtual do centro de cando en vez, pero 

non seguen o desenvolvemento das actividades deseñadas nin realizan as tarefas solicitadas.  

 

1.2 Seguimento do alumnado de Bacharelato. Relación de alumnado total e número de 

alumnos desconectados. 

1º BAC. Hª do Mundo Contemporáneo 

Grupo Desconectados 

B (10) 1 

C (25) 0 

 

 

*Hai alumnado que se conecta a E-Dixgal ou a Aula Virtual do centro de cando en vez, pero 

non seguen o desenvolvemento das actividades deseñadas nin realizan as tarefas solicitadas.  

O seguimento do alumnado estase a facer vía telemática e telefónica.  

2º BAC  Hª de España 
Grupo Desconectados 

A (19) 2 
B (17) 2 

C (19) 10 

2º BAC Historia da Arte 
Grupo Desconectados 

B/C (15) 2 
  

2º BAC Xeografía 

Grupo Desconectados 

B (6) 0 

2º BAC Patrimonio Artístico e Cultural de Galicia  

Grupo Desconectados 
A/B/C (24) 9 
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No caso do alumnado con minoría de idade, o profesorado deste departamento contacta cos 

pais ou responsables legais e titores dos menores para comunicarlle o seguimento das 

materias. 

2. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN, REFORZO E REPASO 

Tendo en conta que nalgúns casos a recuperación da primeira avaliación xa se realizara de 

forma presencial, procederase a realizar as correspondentes actividades de recuperación e 

reforzo das avaliacións pendentes. 

Para as recuperacións das avaliacións o profesorado deste departamento ten proposto ao 

alumnado: 

GRUPOS  RECUPERACIÓN, REFORZO E REPASO 
1º ESO Plan de recuperación e reforzo: caderno de traballo con actividades de 

recuperación. 
Proba global en xuño se é o caso e proba extraordinaria de setembro 
Actividades de forma telemática relacionadas cos estándares seleccionados: 
-Grupo 1 ( relacionado coa 1ª Avaliación): 
a) Completar unha ficha co nome das capas da Terra e dos principais Meridianos e 
Paralelos. 
b) Facer un esquema cos diferentes tipos de relevo terrestre e identificalos nunha 
imaxe. 
c) Localizar nun mapamundi formas de relevo e rios. 
d) Completar a ficha do Ciclo  da auga 
e) Analizar un hidrograma, con preguntas dirixidas 
f) Identificar e caracterizar distintas paisaxes  no planeta (clima, vexetación, 
actividades..) 
g) Analizar unha paisaxe considerando aspectos como o clima, vexetación, tipo de 
ríos, poboación e actividades económicas típicas desa zona 
-Grupo 2 ( relacionado coa 2ª Avaliación) 
a) Interpretar un mapa da previsión do tempo, con preguntas dirixidas 
b) Analizar un climograma, con preguntas dirixidas 
c) Realizar un eixe cronolóxico coas diferentes etapas da Prehistoria e Historia 
d) Analizar e comparar as pirámides sociais de Mesopotamia e Exipto 
e) Analizar as pinturas da cova de Altamira. 

2º ESO Plan de recuperación e reforzo: caderno de traballo con actividades de 
recuperación. 
Proba global en xuño se é o caso e proba extraordinaria de setembro 

 Elaboración de un eixe cronolóxico coas etapas da Idade Media.   
 Explica os antecedentes e as causas da crise do Imperio Romano. 

 Comparar as formas de vida dos reinos xermánicos coa do Imperio 
Bizantino e a do Islam. 

 Comprender a orixe e principais características do Islam. 
 Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños.  

 Interpretar textos sobre el feudalismo. 
 Explicar o renacer das cidades, e relacionar este feito co crecemento 

agrícola e comercial a aparición dunha  nova sociedade. 

 Identificar os cambios políticos co reforzamento do poder real.  
 Explicar a importancia de Al-Ándalus na Idade Media. 

 Explicar a aparición dos reinos cristiáns na Península Ibérica.  
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 Explica a importancia do Camiño de Santiago. 
Entender as causas e as consecuencias da crise do século XIV e a súa 

 incidencia en Galicia 
Describe características da arte románica, gótica e islámica. 

3º ESO Plan de recuperación e reforzo: caderno de traballo con actividades de 
recuperación. 
Proba global en xuño se é o caso e proba extraordinaria de setembro 
Na situación excepcional, recuperarase mediante a realización das actividades que 
se propoñan pola vía telemática. 
Actividades de reforzo para agrupamento: 
1º Avaliación 
● Localización de distintos Estados nos mapas 
● Distinguir nun mapa político a distribución territorial de España: comunidades 
autónomas, capitais, provincias e illas 
● Distinguir as institucións políticas de España. 
● Identificar as principais organizacións supranacionais(ONU,UE) e as suas 
actuacións. 
● Localizar nun mapa os países pertencentes áUE 
2ª Avaliación 
● Identificar aspectos e características da economía actual: globalización, 
deslocalización, sustentabilidade. 
 ● Localiza nun mapa os países máis industrializados  e con maior crecemento 
comercial do mundo. 
● Identificar diferentes tipos de agricultura e gandaría no mundo. 
● Recoñecer e describe distintas paisaxes agrarias. 
● Coñecer e clasificar os distintos tipos de enerxía 
● Identificar os maiores produtores de enerxía e os maiores consumidores 
● Identificar os trazos do sistema industrial actual 
● Coñecer e identificar o tipo de servizos e a sua importancia no Estado do  
Benestar. 

4º ESO Dous grupos de  5 actividades cada un*, de forma telemática, e un traballo 
relacionado coa materia impartida de xeito presencial ( o traballo será designado 
de forma individual  para que cada alumno/a profundice nun tema concreto ) 
-Grupo 1 (relacionado coa 1ª Avaliación): 
a) Interpretar a pirámide social do Antigo Réxime 
b) Interpretar o Retrato da familia de Carlos IV, de Goya, no seu contexto histórico 
c) Analizar un fragmento da Declaración de Independencia dos EEUU e as súas 
repercusións 
d) Comparar e analizar mapas da rede ferroviaria en Europa e España 
e) Comparar formas de vida no século XIX a través da pintura 
- Grupo 2 ( relacionado coa 2ª Avaliación): 
a) Analizar dous textos con diferentes visións da misión colonizadora 
b) Descubrir a vida na retagarda durante a Primeira Guerra Mundial ( economía, 
traballo da muller, fame e racionamento, bombardeos, guerra e propaganda) 
c) Analizar un gráfico das perdas humanas durante a Primeira Guerra Mundial 
d) Comentar os diferentes pasos seguidos na loita polos dereitos da muller 
e) Analizar e relacionar unha foto dun gueto de Varsovia  e outra do campo de 
exterminio de Auschwitz- Birkenau. 
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Grupo 1º BACHARELATO RECUPERACIÓN, REFORZO E REPASO 

Hª Mundo Contemporáneo A evolución do alumnado non precisa da realización de 
tarefas de reforzo nin recuperación. 

 

Grupos 2º Bac. RECUPERACIÓN, REFORZO E REPASO 

 
 

Historia de España 

Procederase a realización das recuperacións das avaliacións 
pendentes, mediante actividades correspondentes á materia 
desenvolvida nas clases presenciais. Estas actividades serán 
adecuadas ao temas 1-8 correspondentes coa 1º avaliación e 
os temas 9-17 na segunda. Nesta última tamén se inxerirá 
unha composición referida á materia correspondente. A 
CUALIFICACIÓN poderá ser: Apto ou Non apto. 

 

Grupo 2º Bac. RECUPERACIÓN, REFORZO E REPASO 

 
Xeografía 

Non hai alumnos suspensos nas dúas primeiras avaliacións, 
aínda que se realizarán actividades de repaso. 

 

Grupo 2º Bac. RECUPERACIÓN, REFORZO E REPASO 

 
Historia da Arte 

As recuperacións da 1º e 2º avaliación xa foran realizadas no 
curso na fase presencial. 
Manteranse actividades de repaso para a preparación da 
ABAU 

 

Grupo 2º Bac RECUPERACIÓN, REFORZO E REPASO 
Patrimonio Artístico e 

Cultural de Galicia 
Realización dun traballo sobre o Patrimonio Inmaterial de 
Galicia. 

 

3. ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

GRUPOS PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 
 
 
 

1º ESO 

Actividades de recuperación, repaso, reforzo e ampliación das 
aprendizaxes. Avanzaremos contidos de historia até Roma, contidos 
mínimos relacionándoos cos contidos anteriores, propoñendo 
actividades que permitan avaliar a adquisición de  competencias  e que 
non cheguen ao curso seguinte con baleiros conceptuais. Porén estas 
actividades terán menor peso na nota final. 
Estándares de aprendizaxe: 
XHB3.8.1. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.  
XHB3.11.1. Describe formas de organización socio-económica e política, 
novas ata entón, como os imperios de Mesopotamia e de Exipto. 
XHB3.14.1. Explica como materializaban os exipcios a súa crenza na vida 
do alén. 
XHB3.14.2. Realiza un mapa conceptual cos principais deuses do panteón 
exipcio. 
XHB3.15.1. Localiza nun mapa os principais exemplos da arquitectura 
exipcia e da mesopotámica. 
XHB3.16.1. Identifica trazos da organización socio-política e económica 
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das polis gregas a partir de fontes históricas de diferentes tipos. 
XHB3.16.2. Describe algunhas das diferenzas entre a democracia grega e 
as democracias actuais. 
XHB3.17.1. Localiza nun mapa histórico as colonias gregas do 
Mediterráneo. 
XHB3.18.1. Elabora un mapa do imperio de Alexandre. 
XHB3.19.1. Explica as características esenciais da arte grega e a súa 
evolución no tempo. 
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. 
XHB3.20.1. Confecciona un mapa coas etapas da expansión de Roma. 
XHB3.20.2. Identifica diferenzas e semellanzas entre as formas de vida 
republicanas e as do imperio na Roma antiga. 
XHB3.21.1. Compara obras arquitectónicas e escultóricas de época grega 
e romana. 
XHB3.22.2. Analiza exemplos do legado romano que sobreviven na 
actualidade 

 
 
 
 

2º ESO 

Actividades de recuperación, repaso, reforzo e ampliación das 
aprendizaxes. Avanzaremos contidos mínimos de xeografía humana, 
relacionándoos cos contidos anteriores e coa realidade que están a vivir, 
Proporei actividades que permitan avaliar a adquisición de  
competencias (gráficos, estatísticas ,mapas). Porén estas actividades 
terán menor peso na nota final. 
XHB1.1.1. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa de España e 
de Galicia, utilizando datos de coordenadas xeográficas. 
XHB1.2.1. Enumera e describe as peculiaridades do medio físico español 
e galego. 
XHB1.3.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo español.  
XHB1.4.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo galego.  
XHB1.5.1. Localiza nun mapa os grandes conxuntos ou espazos 
bioclimáticos de España. 
XHB1.5.2. Analiza e compara as zonas bioclimáticas españolas utilizando 
gráficos e imaxes. 
XHB1.5.3. Localiza nun mapa os espazos bioclimáticos de Galicia.  
XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a 
problemas ambientais actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e 
recursos da web directamente relacionados con eles. 
XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial os continentes e as áreas máis 
densamente poboadas. 
XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e 
nos de acollemento. 
XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. 
XHB2.2.2. Compara entre países a poboación europea segundo a súa 
distribución, a súa evolución e a súa dinámica. 
XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas 
comunidades autónomas. 
XHB2.3.2. Analiza en distintos medios os movementos migratorios nas 
últimas tres décadas en España. 
XHB2.5.1. Realiza un gráfico con datos da evolución do crecemento da 
poboación urbana no mundo. 
XHB2.5.2. Sitúa no mapa do mundo as vinte cidades máis poboadas, di a 
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que país pertencen e explica a súa posición económica. 
XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades do noso continente. 
XHB2.10.1. Compara paisaxes humanizadas españolas segundo a súa 
actividade económica. 

 
 
 
 

3º ESO 

Actividades de recuperación, repaso, reforzo e ampliación das 
aprendizaxes. Avanzaremos contidos de historia moderna, contidos 
mínimos relacionándoos cos contidos anteriores da Idade Media, 
propoñendo actividades que permitan avaliar a adquisición de  
competencias (gráficos, mapas, eixos cronolóxicos, imaxes ..)  e que 
acheguen uns coñecementos mínimos para  non chegaren ao curso 
seguinte con baleiros conceptuais. Porén estas actividades terán menor 
peso na nota final. 
Estándares:  
XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.  
XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes 
enclaves xeográficos. 
XHB3.8.1. Coñece obras e legado de artistas, humanistas e científicos da 
época. 
XHB3.10.1. Distingue as características de réximes monárquicos 
autoritarios, parlamentarios e absolutos. 
XHB3.11.1. Comprende os conceptos de cambio e continuidade en 
relación co reinado dos Reis Católicos. 
XHB3.12.1. Explica as causas que conduciron á descuberta de América 
para Europa, a súa conquista e a súa colonización. 
XHB3.12.2. Coñece os principais feitos da expansión de Aragón e de 
Castela polo mundo. 
XHB3.12.3. Sopesa interpretacións conflitivas sobre a conquista e a 
colonización de América. 
XHB3.13.1. Analiza as relacións entre os reinos europeos que conducen a 
guerras como a dos "Trinta Anos". 
 
Centrarémonos en dúas competencias clave: comunicación lingüística 
(fundamentalmente producir textos escritos coherentes e correctos) e 
aprender a aprender (organizar información: mapas conceptuais, 
resumos, esquemas...) e nos seguintes estándares (adaptados): 
-interpreta mapas temáticos. 
-interpreta gráficos. 
-Identifica fontes históricas. 
- Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos 
salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración 
e simultaneidade. 
-Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible relativo aos 
séculos XV, XVI e XVII. 
-Coñece o legado de artistas, humanistas e científicos dos séculos XV, XVI 
e XVII. 
-Analiza algunhas obras artísticas destacadas dos séculos XV, XVI e XVII 
nos seus aspectos principais. 

 
4º ESO 

Actividades de recuperación, repaso, reforzo e ampliación das 
aprendizaxes. Avanzaremos contidos  mínimos de historia 
contemporánea relacionados co aprendido na segunda avaliación, 
propoñendo actividades que permitan avaliar a adquisición de  
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competencias (gráficos, mapas, eixos cronolóxicos, imaxes ..)  e que 
acheguen uns coñecementos mínimos para  non chegaren ao curso 
seguinte con baleiros conceptuais. Porén estas actividades terán menor 
peso na nota final. 
Estándares : 
e a Gran Depresión.  
XHB5.1.1. Analiza interpretacións diversas de fontes históricas e 
historiográficas de distinta procedencia. 
XHB6.3.1. Recoñece a significación do Holocausto na historia mundial 
XHB5.3.1. Explica as principais reformas durante a II República española, 
e reaccións a elas. 
XHB5.3.2. Explica as causas da Guerra Civil española no contexto 
europeo e internacional. 
XHB6.4.1. Utilizando fontes históricas e historiográficas, explica algúns 
dos conflitos enmarcados na época da Guerra Fría. 
XHB6.4.2. Describe as consecuencias da guerra de Vietnam. 
XHB10.2.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros 
feitos salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, 
duración e simultaneidade 
XHB10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas 
históricos. 
XHB10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e 
artístico necesario. 

 
 
 
 

Agrupamento 
flexible 

Centrarémonos en dúas competencias clave: comunicación lingüística 
(fundamentalmente producir textos escritos coherentes e correctos) e 
aprender a aprender (organizar información: mapas conceptuais, 
resumos, esquemas...) e nos seguintes estándares (adaptados): 
-Analiza o novo mapa político de Europa xurdido da Primeira Guerra 
Mundial. 
-Discute as circunstancias da loita polo sufraxio da muller. 
-Explica diversos factores que fixeron posible o auxe do fascismo en 
Europa. 
-Elabora unha narrativa explicativa das causas e as consecuencias da II 
Guerra Mundial, a distintos niveis temporais e xeográficos.  
-Recoñece a significación do Holocausto na historia mundial. 
-Explica algúns dos conflitos enmarcados na época da Guerra Fría.  
-Describe os feitos relevantes do proceso descolonizador. 
-Recoñece os cambios sociais derivados da incorporación da muller ao 
traballo asalariado. 

 

Grupo 1º BACHARELATO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
 
 
 
Hª Mundo Contemporáneo 

O bo nivel dos grupos e o seguimento das actividades 
propostas permitiu manter os estándares de aprendizaxes 
previstos. Non obstante para facilitar a aprendizaxe e non 
incrementar o tempo establecido para esta materia, 
manteranse o estándares considerados imprescindibles para o 
seguimento no vindeiro curso académico 2020-2021 
Sintetizaranse nos seguintes: 
HMCB5.4.1. Interpreta imaxes da Gran Depresión. 
HMCB5.4.2. Comenta gráficas que explican a crise económica 
de 1929. 
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HMCB5.5.1. Compara o fascismo italiano e o nazismo alemán. 
HMCB5.5.2. Distingue símbolos dos fascismos europeos da 
primeira metade do século XX. 
HMCB5.5.3. Analiza a partir de fontes contrapostas as relacións 
internacionais anteriores ao estoupido da II Guerra Mundial.  
HMCB5.7.1. Identifica e  
explica as causas desencadeadoras da II Guerra Mundial a 
partir de fontes históricas. 
HMCB5.8.1. Explica as etapas da II Guerra Mundial tanto na 
fronte europea como na guerra do Pacífico. 
HMCB5.8.2. Analiza o desenvolvemento da II Guerra  
Mundial a partir de mapas históricos. 
HMCB5.9.1. Describe as consecuencias da II Guerra Mundial. 
HMCB5.10.1. Analiza imaxes que explican o Holocausto levado 
a cabo pola Alemaña nazi. 
HMCB5.10.2. Recoñece a significación do  
Holocausto na historia mundial. 
HMCB5.11.1. Sintetiza textos que explican a intervención da 
ONU nas relacións internacionais e nos asuntos de 
descolonización. 
HMCB6.1.1. Localiza nun mapa os países que formaban os 
bloques comunista e capitalista. 
HMCB6.2.1. Identifica e explica os conflitos da Guerra Fría a 
partir dun mapa histórico. 
HMCB6.3.2. Extrae conclusións dos textos, imaxes, mapas e 
gráficas que expliquen a evolución de ambos os bloques 
enfrontados na Guerra Fría, e sinala a que bloque pertence e 
algúns motivos que explican esa pertenza. 
HMCB6.4.1. Explica algunhas características da  
economía capitalista a partir de gráficas. 
HMCB6.4.2. Explica algunhas características da economía 
comunista a partir de gráficos. 
HMCB6.4.3. Establece razoadamente e comparativamente as 
diferenzas entre o mundo capitalista e o comunista. 
HMCB6.4.4. Identifica formas políticas do mundo occidental e 
do mundo comunista. 
HMCB7.1.1. Localiza nun mapa as zonas afectadas pola 
descolonización e os seus conflitos. 
HMCB7.2.1. Establece de xeito razoado as causas, os  
feitos e os factores que desencadean e explican o proceso 
descolonización. 
HMCB7.3.1. Explica as actuacións da ONU no proceso 
descolonizador a partir de fontes históricas. 
HMCB7.4.1. Analiza as características dos países do terceiro 
mundo a partir de gráficas. 
HMCB7.4.3. Analiza textos e imaxes do Movemento de  
Países Non Aliñados e dos países subdesenvolvidos. 
HMCB8.1.2. Elabora un eixe cronolóxico que ordena os 
acontecementos que explican a desintegración da URSS, a 
formación da CEI e o xurdimento das repúblicas exsoviéticas. 
HMCB8.1.3. Compara os países dos Balcáns desde os anos 80 
ata a actualidade, utilizando mapas de situación. 
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HMCB8.2.1. Describe os trazos políticos e socioeconómicos da 
URSS desde a época de Breznev ata a de Gorbachov. 
HMCB8.4.1. Analiza imaxes que reflicten a caída do muro de 
Berlín. 
HMCB9.2.1. Identifica razoadamente as características e 
símbolos do Estado do benestar. 
HMCB9.3.1. Elabora eixes cronolóxicos sobre o proceso de 
construción da Unión Europea. 

 

Grupos 2º Bac. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 
 

Hª de España 

O alumnado deste nivel educativo debe prepararse para as 
probas ABAU o que imposibilita prescindir de estándares 
previamente determinados polas normas emitidas ao comezo 
do curso 2019-2020 pola CIUG, o que si se terá en conta son as 
condición do confinamento para o desenvolvemento dos 
mesmos. 

 

Grupo 2º Bac. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

Xeografía 
Continúase coa preparación da proba de ABAU,  en 
consecuencia  non hai redución de estándares. Si hai 
adaptación de ritmo e actividades 
 á nova situación. 

 

Grupo 2º Bac. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
 

Hª da Arte 

O alumnado deste nivel educativo debe prepararse para as 
probas da ABAU, o que imposibilita prescindir de estándares 
previamente determinados polas normas emitidas ao comezo 
do curso 2019-2020 pola CIUG, o que si se terá en conta son as 
condición do confinamento para o desenvolvemento dos 
mesmos. 

 

Grupo 2º Bac. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Patrimonio Artístico e 
cultural de Galicia 

A planificación da materia permitiu tratar todos os estándares 
previstos no currículo. 

 

4. AVALIACIÓN FINAL E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO 

A avaliación e cualificación do alumnado farase tendo en conta os dous primeiros trimestres 

do curso, actividades de reforzo, recuperación e ampliación de aprendizaxes. 

4.1 ESO 

♦  A cualificación final resultará da suma aritmética das dúas primeiras avaliacións 

dividida ente dous, ponderada a alza en función das actividades desenvolvidas polo alumnado, 
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ata un máximo de dous puntos na terceira avaliación; esta última avaliación só poderá ser 

valorada positivamente. 

4.2 ALUMNADO DA ESO CON MATERIAS PENDENTES 

Para avaliar a este alumnado terase en conta: 

1. Proba 1º parcial realizada. 

2. Realización das tarefas na materia do curso no que está matriculado. 

Este departamento considera que se o alumnado con materia pendente obtén os obxectivos 

do nivel no que está matriculado, obterá a cualificación de 5 na materia pendente.  

4.3 BACHARELATO 

♦ A cualificación final resultará da suma aritmética das dúas primeiras avaliacións 

dividida entre dous, ponderada a alza en función das actividades desenvolvidas polo alumnado 

ata un máximo de dous puntos na terceira avaliación; esta última avaliación só poderá ser 

avaliada positivamente. 

 

 

 

  

 

 

 

 O Porriño, 11,maio,2020 


