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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
CURSO 1º ESO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

GRECIA, DE POLIS A IMPERIO 

Analizar e comentar as fontes prehistóricas e 
as fontes históricas 

Diferencia entre as fontes prehistóricas (restos 
materiais, ágrafos) e as fontes históricas (tex-
tos) 

CSC-CCEC-CAA 
 

Coñecer os trazos básicos e comúns das poles 
e da civilización helénica. 

Identifica distintos trazos da organización so-
cio-política e económica das polis gregas a par-
tir de diferente tipo de fontes históricas. 

CSC-CCL-CAA-
CMCCT-CCEC 
 

Identificar e valorar os sistemas políticos máis 
representativos: a democracia ateniense e a 
oligarquía 

Describe algunhas das diferenzas entre a demo-
cracia grega e as democracias actuais. 

CSC-CCL-CAA- 
CCEC 

Recoñecer as principais zonas da colonización 
grega no Mediterráneo e valorar a coloni-
zación como factor de difusión da civilización 
grega. 

Localiza nun mapa histórico as colonias gregas 
do Mediterráneo. 

CSC-CCL-CAA-
CD-CCEC 
 

Coñecer a formación do imperio de Alexandre 
o Magno e valorar o papel que tivo na difusión 
do helenismo. 

Contrasta as accións políticas da Atenas de Pe-
ricles co Imperio de Alexandre Magno. 

CSC-CCL-CAA-
CCEC 
 

Analizar e comentar obras artísticas de arqui-
tectura, escultura e pintura gregas. 

 Explica as características esenciais da arte 
grega e a súa evolución no tempo. 

CCL-CAA-CD-
CCEC-CSC 
 

COLONIZACIÓN E POBOS PRERROMANOS 

Coñecer os pobos indoeuropeos que chegaron 
á Península Ibérica 

Identifica os pobos indoeuropeos que chegaron 
á Península Ibérica e sitúaos cronolóxica e xe-
ograficamente. 

CSC-CCL-CAA-
CD-CCEC 
 

Identificar os pobos prerromanos e situar 
xeográficamente 

Identifica quen son os pobos prerromanos e 
sitúaos xeograficamente dunha forma aproxi-
mada. 

CSC-CCL-CAA-
CD-CCEC 
 

Diferenzar entre pobos celtas, celtíberos e ibe-
ros 

Identifica e diferenza os celtas e celtiberos 
como pobos prerromanos e diferenza a súa lo-
calización xeográfica da dos iberos. 

CSC-CCL-CAA-
CD-CCEC 
 

Secuenciar as etapas da Historia Antiga Distingue etapas dentro da Historia Antiga. CSC-CCL-CAA 
 



 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 23
 CENTRO: 

CURSO: 
MATERIA: 

   

ROMA, DA REPÚBLICA AO IMPERIO 

Coñecer a organización política de República 
e do Imperio 

Identifica diferenzas e semellanzas entre as for-
mas de vida republicanas e as do imperio na 
Roma antiga. 

CSC-CCL-CAA-
CD-CCEC 
 

Caracterizar a sociedade romana 
Identifica as características da organización e 
os grupos sociais durante a República e o Im-
perio.. 

CSC-CCL-CAA-
CD-CCEC 
 

Identificar as fases de expansión e conquista 
dos romanos 

Confecciona un mapa coas distintas etapas da 
expansión de Rom 

CSC-CCL-CAA-
CD-CCEC 
 

Valorar o uso das fontes históricas Comprende que a historia non se pode escribir 
sen fontes, xa sexan restos materiais ou textuais 

CSC-CCL-CAA-
CD-CCEC 
 

Recoñecer a existencia da crise do Imperio ro-
mano no século III d.C. 

Recoñece a existencia da crise do Imperio ro 

mano no século III d.C. 

CSC-CCL-CAA-
CD-CCEC 
 

O LEGADO DA ANTIGÜIDADE 

Explicar as características esenciais da arte 
grega e a súa evolución no tempo. 

Explica as ordes dórica, xónica e corintia e re-
coñece as características dos capiteis de cada 

unha destas ordes 

CSC-CCL-CAA-
CD-CCEC 

 

Coñecer as características esenciais da arqui-
tectura romana 

Coñece a funcionalidade das construcións ro-
mana 

CSC-CCL-CAA-
CD-CCEC 
 

HISPANIA ROMANA 

Describir  a conquista romana da Península 
Ibérica 

Describe a conquista romana de Hispania, as 
súas fases e os territorios conquistados en cada 
fase. 

CSC-CCL-CAAC-
CEC 
 

Entender o proceso de romanización de His-
pania 

Entende que significou a ‘romanización’ en 
distintos ámbitos sociais e xeográficos. 

CSC-CCL-CAA-
CD-CCEC 
 

Percibir a presenza romana en Galicia Percibe o legado romano en Galicia 
CSC-CCL-CAA-
CD-CCEC 
 

Analizar mapas Sinala cales foron as provincias nas que dividiu 
Hispania. 

CSC-CCL-CAA-
CD-CCEC 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Material enviado polo profesorado a través correo ou aula virtual 

Actividades de recuperación, repaso e ampliación 

Cualificación final 

A nota final obterase da media das notas da 1ª e 2ª  avaliación. As actividades reali-
zadas durante o confinamento poderán sumar até dous puntos. 

Proba extraordinaria de 
setembro 

Determinarase logo da avaliación de xuño 

Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
Dúas probas por avaliación e actividades de recuperación 

Criterios de cualificación: 
Media das notas das dúas avaliacións máis a nota das actividades de ampliación (até 
dous puntos) 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
Actividades de recuperación, repaso e ampliación 

 
 

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

Actividades Actividades : Exercicios, comentarios, probas. 

Metodoloxía(alumnado con conectividade e sen conectivi-
dade) 

Aula virtual 
Correo electrónico 

Materiais e recursos Libro dixital, presentacións, enlaces, vídeos 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

CURSO 2º ESO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 
 

 
A POBOACIÓN ESPAÑOLA 

Analizar as características da poboación es-
pañola, a súa distribución 

Describe a distribución da poboación 
española ao longo do territorio. 
 

CAA-CMCCT-
CSC-CD 
 

Caracterizar a estrutura da poboación española 

Caracteriza a estrutura demográfica 
española en función da idade da po-
boación. 
 

CAA-CCL-CSC-
CD-CAA-
CMCCT 
 

Analizar as dinámicas e tendencias da poboa-
ción española: poboamento rural e o poboa-
mento urbano 
 

Analiza as variables demográficas 
que caracterizan a evolución da po-
boación española. 
 

CAA-CCL-CSC-
CD-CAA-
CMCCT 
 

Reflexionar sobre o reto do envellecemento da 
poboación española e as condicións de vida 
dos anciáns. 
 

Reflexiona sobre o reto do envellece-
mento da poboación española e as 
condicións de vida dos anciáns. 
 

CAA-CCL-CSC-
CD-CAA-
CMCCT 
 

AS SOCIEDADES HUMANAS E OS FENÓMENOS MIGRATORIOS 
 
 

Coñecer a organización das sociedades huma-
nas 

 
Coñece os principais tipos de organi-
zación das sociedades. 

CAA-CCL-CSC-
CD-CAA 
 

Valorar a diversidade das sociedades europea 
e española 
 

Valora positivamente a diversidade 
cultural e social das sociedades euro-
pea e española 

CAA-CCL-CSC-
CD-CAA 
 

Describir os movementos migratorios 
 

Describe os movementos migratorios 
que se producen no mundo e analiza 
as súas principais causas e reper-
cusións de ámbito mundial. 
 

CAA-CCL-CSC-
CD-CAA-
CMCCT 
 

Caracterizar os movementos de emigración e 
inmigración en España 
 

Caracteriza os movementos de emi-
gración e inmigración en España re-
flexionando sobre as súas causas e as 
súas repercusións. 
 

CAA-CCL-CSC-
CD-CAA 
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Interpretar gráficas, mapas e táboas 

Interpretar gráficas, mapas e táboas 
sobre as sociedades humanas e os 
movementos migratorios na actuali-
dade. 

CAA-CCL-CSC-
CD-CAA-
CMCCT 
 

AS CIDADES E OS PROCESOS DE URBANIZACIÓN 

Caracterizar o funcionamento da cidade como 
un ecosistema humano. 

Caracteriza o funcionamento da ci-
dade como un ecosistema humano. 

CAA-CCL-CSC-
CD-CAA 

Definir que é unha cidade diferenciándoa do 

poboamento urbano. 

Define que é unha cidade diferen-

ciándoa do poboamento urbano. 

CAA-CCL-CSC-
CD-CAA 
 

Describir as diferentes morfoloxías ou tramas 

urbanas 

Describe as diferentes morfoloxías 

ou tramas urbanas das cidades e com-

páraas entre si. 

CAA-CCL-CSC-
CD-CAA-
CMCCT 
 

Expoñer as distintas funcións urbanas e a súa 

evolución 

Expón as distintas funcións urbanas 

e a evolución que se deu a este res-

pecto na actualidade, e explica a ti-

poloxía e xerarquía mundial das ci-

dades. 

CAA-CCL-CSC-
CD-CAA-
CMCCT 
 

Analizar o espazo urbano español 

 

Analiza o espazo urbano español: a 

xerarquía das cidades de España, os 

eixes de desenvolvemento urbano e a 

súa problemática. 

CAA-CCL-CSC-
CD-CAA-
CMCCT 
 

Interpretar gráficas, mapas e táboas sobre os 

poboamentos urbanos. 

Interpreta gráficas, mapas e táboas 

sobre os poboamentos urbanos. 

CAA-CCL-CSC-
CD-CAA-
CMCCT 
 

NATUREZA E SOCIEDADE: HARMONÍAS, CRISES E IMPACTOS 

Analizar información relacionada co me-

dioambiente. 

 Analiza información relacionada co 

medioambiente e manexa imaxes, tá-

boas, gráficos, esquemas e resumos. 

 

CAA-CCL-CSC-
CD-CAA-
CMCCT 
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Enumerar e describe as peculiaridades do me-

dio físico español e os seus problemas ambien-

tais. 

 Enumera e describe as peculiarida-

des do medio físico español e os seus 

problemas ambientais. 

CAA-CCL-CSC-
CD-CAA-
CMCCT 
 

Analizar e valora criticamente os impactos e 

repercusións negativas da actividade humana 

sobre o medio. 

 Analiza e valora criticamente os im-

pactos e repercusións negativas da 

actividade humana sobre o medio. 

CAA-CCL-CSC-
CD-CAA-
CMCCT 
 

Definir “desenvolvemento sostible” e describe 

conceptos clave que están relacionados con el. 

Define “desenvolvemento sostible” e 

describe conceptos clave que están 

relacionados con el. 

CAA-CCL-CSC-
CD-CAA-
CMCCT 
 

Coñecer as problemáticas das paisaxes huma-

nizadas españolas 

 

Coñece as problemáticas das paisa-

xes humanizadas españolas 

 

CAA-CCL-CSC-
CD-CAA-
CMCCT 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Material enviado polo profesorado a través correo ou aula virtual 

Actividades de recuperación, repaso e ampliación 

Cualificación final 

A nota final obterase da media das notas da 1ª e 2ª dúa avaliación. As actividades 
realizadas durante o confinamento poderán sumar até dous puntos. 

Proba extraordinaria de 
setembro 

Determinarase logo da avaliación de xuño 

Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
Dúas probas por avaliación e exercicios de recuperación 
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Criterios de cualificación: 
 
Media das notas das dúas avaliacíons máis a nota das actividades de ampliación (até 
dous puntos) 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
Actividades de recuperación, repaso e ampliación 

 

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

Actividades  Exercicios, comentarios, probas 

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade) Aula virtual 
Correo electrónico 

Materiais e recursos Libro dixital, presentación, enlaces, vídeos 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

CURSO 3º ESO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

OS SECTORES DA ACTIVIDADE ECONÓMICA 

Describir os principais aspectos da agricultura e 
da gandería 

Describe os principais aspec-
tos da agricultura e da gande-
ría 

CAA, CCL, 
CSC, CD 

 

Situar nun mapa do mundo as principais zonas de 
agricultura de subsistencia e as de agricultura de 
mercado. 

Sitúa nun mapa do mundo as 
principais zonas de agricul-
tura de subsistencia e as de 
agricultura de mercado. 

CAA, CCL, 
CSC, CD 

 

Elaborar un texto explicativo sobre as diferenzas 
entre a gandería moderna e a tradicional. 

Elabora un texto explicativo 
sobre as diferenzas entre a 
gandería moderna e a tradici-
onal. 

CAA, CCL, 
CSC, CD 

 

Explicar e localizar os tipos de pesca e os seus pro-
blemas. 

Explica e localiza os tipos de 
pesca e os seus problemas. 

CAA, CMCCT, 
CCL, CD, CSC. 

Caracterizar  a pesca costeira e a pesca de altura 
Caracteriza a pesca costeira e 
a pesca de altura. 

 

CAA,CMCCT
,CCL,CD,CSC 

Procurar información sobre a sobreexplotación 
dos caladoiros de pesca 

 
 

Procura información sobre a 
sobreexplotación dos caladoi-
ros de pesca 

 

CAA,CMCCT
,CCL,CD,CSC 

Explicar a explotación forestal 

Explica en que consiste a ex-
plotación forestal e identifica 
as principais masas boscosas 
do mundo. 

CD, CCL, 
CSCIEE 

Explicar as características da minaría e da indus-
tria en España e no mundo. 

Explica as características da 
minaría e da industria en Es-
paña e no mundo. 

CCL,CMCCT, 
CAA, CSC. 
 

Describir as características das fontes de enerxía 
tradicionais e das fontes de enerxía alternativas. 

Describe as características das 
fontes de enerxía tradicionais 
e das fontes de enerxía alter-
nativas. 

CCL,CAA, 
CSIEE, CD. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Material enviado polo profesorado a través correo ou aula virtual 

Actividades de recuperación, repaso e ampliación 

Cualificación final 

A nota final obterase da media das notas da 1ª e 2ª dúa avaliación. As 
actividades realizadas durante o confinamento poderán sumar até dous 
puntos. 

Proba extraordinaria de setembro 
Determinarase logo da avaliación de xuño 

Alumnado de materia pendente 

Criterios de avaliación: 
Traballos e tarefas de recuperación 

Criterios de cualificación: 
 
Media das notas das dúas avaliacións máis a nota das actividades de 
ampliación (até dous puntos) 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
Actividades de recuperación, repaso e ampliación 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampli-
ación) 

Actividades Exercicios, comentarios, probas 

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conec-
tividade) 

Aula virtual 
Correo electrónico 
Video conferencia 

Materiais e recursos Libro dixital, presentacións, enlaces, vídeos 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
CURSO 4º ESO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

PERÍODO DE ENTREGUERRAS 

Comprender os acontecementos máis impor-
tantes do período de entreguerras 

Comprende os acontecementos máis importantes 
do período de entreguerras, 

CSC-CAA-CCL 
 

Coñecer as causas do crack de 1929 Coñece as causas do crack de 1929 CSC-CAA-CCL 
 

Coñecer as consecuencias da Gran Depresión 

 

Coñece as consecuencias da Gran Depresión 

 

CSC-CAA-CCL 
 

Explicar as razóns que fixeron posible o auxe 
do fascismo en Europa 

 

Explica as razóns que fixeron posible o auxe do 
fascismo en Europa 

 

CSC-CAA-CCL 
 

Caracterizar o Fascismo Caracteriza o Fascismo CSC-CAA-CCL 
 

Caracterizar o Nazismo Caracteriza o Nazismo 
CSC-CAA-CCL 
 

Entender o proceso de formación da URSS. 

 

Entende o proceso de formación da URSS. 

 

CSC-CAA-CCL 
 

Caracterizar a política económica de Stalin. 

 

Caracteriza a política económica de Stalin. 

 

CSC-CAA-
CCL-CCMTA 
 

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

Coñecer as causas da II Guerra Mundial. 

 

Coñece as causas da II Guerra Mundial. 

 

CSC-CAA-CCL 
 

Explicar os principais feitos da II Guerra 
Mundial Explica os principais feitos da II Guerra Mundial 

CSC-CAA-CCL 
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Diferenciar as fases da II Guerra Mundial 

Coñecer as consecuencias da Segunda Guerra 
Mundial 

Diferencia as fases da II Guerra Mundial 

Coñece as consecuencias da Segunda Guerra 
Mundial 

CSC-CAA-
CCL-CD 
 

Analizar o que supuxo o nazismo. Entende o 
alcance do Holocausto. 

Analiza o que supuxo o nazismo. Entende o al-
cance do Holocausto. 

CSC-CAA-CCL 
 

GUERRA FRÍA 

Comprender o concepto de Guerra Fría Comprende o concepto de Guerra Fría 
CSC-CAA-CCL 
 

Distinguir os dous bloques antagónicos   
EEUU e a URSS. 

Distingue os dous bloques antagónicos   EEUU e 
a URSS. 

CSC-CAA-CCL 
 

Caracterizar a ideoloxía de cada un dos blo-
ques 

Caracteriza a ideoloxía de cada un dos bloques 

 

CSC-CAA-CCL 
 

Coñecer os conflitos máis importantes da 
Guerra Fría. 

Coñece os conflitos máis importantes da Guerra 
Fría. 

CSC-CAA-CCL 
 

Explicar algúns dos conflitos  da Guerra Fría. Explica algúns dos conflitos  da Guerra Fría. CSC-CAA-CCL 
 

Coñecer as principais Vangardas artísticas do 
século XX 

Coñece as principais Vangardas artísticas do sé-
culo XX 

CSC-CAA-
CCL-CD 
 

Realizar comentarios de textos, láminas de 
arte, ilustracións ou fotografías. 

Realiza comentarios de textos, láminas de arte, 
ilustracións ou fotografías. 

CSC-CCL 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Material enviado polo profesorado a través correo ou aula virtual 

Actividades de recuperación, repaso e ampliación 

Cualificación final 

A nota final obterase da media das notas da 1ª e 2ª dúa avaliación. As activi-
dades realizadas durante o confinamento poderán sumar até dous puntos. 

Proba extraordinaria de setem-
bro 

Determinarase logo da avaliación de xuño 

Alumnado de materia pendente 

Criterios de avaliación: 
Actividades de repaso e probas  por cada avaliación 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
Media das notas das dúas avaliaciónns máis a nota das actividades de ampli-
ación (até dous puntos) 
As tarefas sospeitosas de plaxio ou copia non sumarán nada 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
Actividades de recuperación, repaso e ampliación 

 

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

Actividades Actividades de recuperación, de repaso e de ampliación 

Metodoloxía (alumnado con conectividade e 
sen conectividade) 

Aula virtual 
Correo electrónico 
 

Materiais e recursos Libro dixital, presentacións, enlaces, vídeos 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
CURSO 1º BACHARELATO. HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

GUERRA FRÍA E DESCOLONIZACIÓN 

Definir os trazos xerais da Guerra Fría. Define os trazos xerais da Guerra Fría. 
CSC-CAA-CCL 

 

Analizar os trazos ideolóxicos, políticos e 
militares dos bloques da Guerra Fría a par-
tir de diferentes fontes documentais. 

Analiza os trazos ideolóxicos, políticos e militares 
dos bloques da Guerra Fría a partir de diferentes 
fontes documentais. 

CSC-CAA-CCL 
 

Describir as fases da evolución da Guerra 
Fría. Describe as fases da evolución da Guerra Fría. 

CSC-CAA-CCL 
 

Analizar as consecuencias das conferen-
cias de seguridade e cooperación de finais 
da Guerra Fría. 
 

Analiza as consecuencias das conferencias de se-
guridade e cooperación de finais da Guerra Fría. 
 

CSC-CAA-CCL 
 

Valorar o papel dos líderes nos cambios 
producidos na superación do mundo en 
bloques a través da elaboración de breves 
sínteses biográficas. 
 

Valora o papel dos líderes nos cambios produci-
dos na superación do mundo en bloques a través 
da elaboración de breves sínteses biográficas. 
 

CSC-CAA-CCL 
 

 Valorar os cambios producidos no bloque 
socialista que provocaron a fin da Guerra 
Fría. 
 

 Valora os cambios producidos no bloque socia-
lista que provocaron a fin da Guerra Fría. 
 

CSC-CAA-CCL 
 

Identificar os principais factores da desco-
lonización e as principais vías utilizadas 
para conseguir a independencia. 

Identifica os principais factores da descoloni-
zación e as principais vías utilizadas para conse-
guir a independencia. 

CSC-CAA-CCL 
 

 Describir e analiza os trazos do Terceiro 
Mundo 
 

 Describe e analiza os trazos do Terceiro Mundo 
 

CSC-CAA-CCL 
 

Coñecer e valora as dificultades dos países 
do Terceiro Mundo que lles dificultan ac-
ceder ao desenvolvemento. 
 

Coñece e valora as dificultades dos países do Ter-
ceiro Mundo que lles dificultan acceder ao desen-
volvemento. 
 

CSC-CAA-CCL 
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O MUNDO DIVIDIDO EN BLOQUES 

Identificar  as características e símbolos do 
Estado do Benestar nas democracias occi-
dentais 

Identifica razoadamente as características e sím-
bolos do Estado do Benestar nas democracias oc-
cidentais 

CSC-CAA-CCL 
 

Describir os movementos sociais e de pro-
testa nos países capitalistas durante a  
Guerra Fría. 
 

Describe e valora os movementos sociais e de pro-
testa máis destacados que tiveron lugar nos países 
capitalistas durante a época da Guerra Fría. 
 

CSC-CAA-CCL 
 

Manifestar sensibilidade ante os problemas 
sociais derivados de situacións de desi-
gualdade 

Manifesta sensibilidade ante os problemas sociais 
derivados de situacións de desigualdade 

CSC-CAA-CCL 
 

Describir os trazos políticos das democra-
cias populares. 
 

 Describe os trazos políticos das democracias po-
pulares. 
 

CSC-CAA-CCL 
 

Sintetizar o proceso das revolucións demo-
cráticas en Europa oriental e central. 
 

Sintetiza o proceso das revolucións democráticas 
en Europa oriental e central. 
 

CSC-CAA-CCL 
 

Coñecer os elementos que explican a crise 
de socialismo real e a nova orde mundial 
xurdida tras a desaparición da URSS e a ca-
ída dos réxime socialista de Europa do 
leste. 
 

 Coñece os elementos que explican a crise de so-
cialismo real e a nova orde mundial xurdida tras a 
desaparición da URSS e a caída dos réxime soci-
alista de Europa do leste. 
 

CSC-CAA-CCL 
 

Explicar o proceso de constitución da U.E. 
enumerando os fitos máis destacados da 
súa evolución. 

Explica o proceso de constitución da U.E. enume-
rando os fitos máis destacados da súa evolución. 

CSC-CAA-CCL 
 

 
GLOBALIZACIÓN E NOVA ORDE MUNDIAL 
 

 

Describir das características do capita-
lismo actual. Describe das características do capitalismo actual. 

CSC-CAA-CCL 
 

 Analizar as características da globali-
zación 
 

Analiza as características da globalización descri-
bindo a influencia sobre os medios de comunica-
ción e o impacto que os medios científicos e tec-
nolóxicos teñen na sociedade actual. 
 

CSC-CD-CCL-
CAACSIEE 

 

Definir os trazos do subdesenvolvemento 
nun mundo globalizado. 

Define os trazos do subdesenvolvemento nun 
mundo globalizado. 

CSC-CAA-CCL 
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Analizar e valora os movementos contra-
rios e alternativos á globalización. 
 

Analiza e valora os movementos contrarios e al-
ternativos á globalización. 
 

CSC-CAA-CCL 
 

Analizar e valora as novas formas de mo-
bilización social 
 

Analiza e valora as novas formas de mobilización 
social 
 

CSC-CAA-CCL 
 

   

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Material enviado polo profesorado a través correo ou aula virtual 

Actividades de recuperación, repaso e ampliación 

Cualificación final 

A nota final obterase da media das notas da 1ª e 2ª dúa avaliación. As 
actividades realizadas durante o confinamento poderán sumar até dous 
puntos. 

Proba extraordinaria de setembro 
Determinarase logo da avaliación de xuño 

Alumnado de materia pendente 

Criterios de avaliación: 
Realización de tres actividades  avaliación 
Realización dunha proba escrita por avaliación 
Proba escrita das actividades de ampliación 

Criterios de cualificación: 
 
Media das notas das dúas avaliacíons máis a nota das actividades de 
ampliación (até dous puntos) 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
Actividades de recuperación, repaso e ampliación 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Material enviado polo profesorado a través correo ou aula virtual 

Actividades de recuperación, repaso e ampliación 

Cualificación final 

A nota final obterase da media das notas da 1ª e 2ª dúa avaliación. As actividades 
realizadas durante o confinamento poderán sumar até dous puntos. 

Proba extraordinaria de 
setembro 

Determinarase logo da avaliación de xuño 

Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
Realización de tres actividades  avaliación 
Realización dunha proba escrita por avaliación 
Proba escrita das actividades de ampliación 

Criterios de cualificación: 
 
Media das notas das dúas avaliacíons máis a nota das actividades de ampliación 
(até dous puntos) 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
Actividades de recuperación, repaso e ampliación 

 
 

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

Actividades Actividades de recuperación, de repaso e de ampliación 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectivi-
dade) 

Aula virtual 
Correo electrónico 
Vídeo conferencia 
 

Materiais e recursos Libro dixital, presentación, enlaces, vídeos 
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2º BACHARELATO 
HISTORIA DE ESPAÑA/ HISTORIA DA ARTE/ XEOGRAFÍA 

1. Criterios de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Contidos impartidos até o confinamento 
Contidos avanzados do curso Os esixidos para as probas ABAU 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Material enviado polo profesorado a través do correo ou aula virtual 

Actividades de recuperación, repaso e ampliación 

Cualificación final 

A nota final obterase da media das notas da 1ª e 2ª dúa avaliación. As 
actividades realizadas durante o confinamento poderán sumar até dous 
puntos. 

Proba extraordinaria de setembro 
Determinarase logo da avaliación de xuño 

Alumnado de materia pendente 

Criterios de avaliación: 
Realización de actividades de repaso e de ampliación 
Realización de probas escritas seguindo na medida en que sexa posible 
o modelo das probas ABAU. 

Criterios de cualificación: 
 
Media das notas das dúas avaliaciónns máis a nota das actividades de 
ampliación (até dous puntos). Manterase a cualificación indicada para 
cada proba, seguindo o criterio das ABAU. 
As tarefas sospeitosas de plaxio ou copia non sumarán nada 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
Actividades de recuperación, repaso e ampliación 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

 

Actividades Cuestionarios, probas e comentarios 

Metodoloxía (alumnado con conecti-
vidade e sen conectividade) 

Aula virtual 
Correo electrónico 
Vídeo conferencia 
 

Materiais e recursos Contidos temáticos, modelos exames,  presentación, enlaces, vídeos 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 23 DE 23
 CENTRO: 

CURSO: 
MATERIA: 

   

 

4. Información e publicidade para todos os alumnos de ESO e Bacharelato 

Información ao alumnado e ás familias 

Envío de correos ao alumnado explicando o expresado nos apar-
tados anteriores. 
Utilización de Abalar Móbil 
Utilización da aplicación Tokkap 
Aula Virtual 
A través das comunicación on line do profesorado do departa-
mento e polos titores/as dos grupos de ESO e Bacharelato 

Publicidade 

Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
Abalar Móbil 
Aplicación Tokkap 
Comunicación dos titores/as dos grupos e ESO e Bacharelato 


