
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: IES RIBEIRA DO LOURO 

CURSO: 2º BACHARELATO 
MATERIA: XEOGRAFÍA DE ESPAÑA 
DEPARTAMENTO: Ciencias Sociais, Xeografía e Historia 
DATA: 12/05/20 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 7 CENTRO:IES RIBEIRA DO LOURO 
CURSO:2º BACHARELATO 

MATERIA:XEOGRAFÍA DE ESPAÑA 
 

  

 

 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 7 CENTRO:IES RIBEIRA DO LOURO 
CURSO:2ºBACHARELATO 

MATERIA:XEOGRAFÍA DE ESPAÑA 
 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.1 Distinguir as singularidades do espazo xeográfico español 

establecendo os aspectos que lle confiren unidade e os elementos que 

ocasionan diversidade. 

XHB2.1.1 Debuxa e sinala sobre un mapa físico de España as unidades do relevo 

español, comentando as súas características. 

B2.4 Diferenciar a litoloxía de España diferenciando as súas características 

e modelado. 

XHB2.4.1 Clasifica as unidades do relevo español segundo as súas 

Características xeomorfolóxicas. 

B2.5 Utilizar correctamente o vocabulario específico da xeomorfoloxía. 
XHB2.5.1 Describe someramente nun mapa a evolución xeolóxica e conformación 

do territorio español. 

B3.3 Distinguir os climas en España e a súa representación en climogramas. XHB3.3.1 Representa e comenta climogramas específicos de cada clima. 

B3.6.Interpretar un mapa do tempo aplicando as características dos tipos de 

tempo peninsulares ou insulares. 

XB33.6.1 Comenta un mapa do tempo de España distinguindo os elementos que 

explican o tipo de tempo característico da estación d ano correspondente. 

B3.9. Diferenciar razoadamente as formacións vexetais españolas. XHB3.9.2 Analiza razoadamente unha cliserie. 

B4.3 Identificar os réximes fluviais máis característicos. 
XHB4.3.1 Relaciona os réximes hídricos dos cursos fluviais coas posibilidades de 

aproveitamento hídrico en España. 

B5.1 Describir e reflectir nun mapa as paisaxes naturais españolas 

identificando os seus trazos. 

XHB5.1.1 Distingue as características dos grandes conxuntos paisaxísticos 

españois. 

B6.2 Comentar gráficos e taxas que amosen a evolución da poboación 

española. 

XHB6.2.1 Comenta a pirámide actual de poboación española e a compara con 

algunha dun período anterior ou de previsións futuras. 

B6.3 Caracterizar a poboación española identificando os movementos 

naturais. 

XHB6.3.1 Aplica a teoría da Transición Demográfica ao caso español. 

XHB6.3.2 Elixe datos e taxas demográficas que mostren a configuración da 

poboación dun territorio. 

B7.3 Analizar adecuadamente unha paisaxe rural distinguindo o terrazgo, 

bosques e hábitat. 

XHB7.3.1 Selecciona e comenta imaxes que poñen de manifesto as características 

das diversas paisaxes agrarias españolas. 

B7.7 Analizar a actividade pesqueira definindo as súas características e 

problemas. 

XHB7.7.1 Establece as características e peculiaridades da actividade 

pesqueira española e galega. 

B8.4 Identificar e comentar os elementos dunha paisaxe industrial dada. XHB8.4.1 Analiza e comentapaisaxes de espazos industriais. 

B8.5 Describir os eixes de desenvolvemento industrial sobre un mapa, 

establecendo as súas características e asposibilidades de rexeneración e 

cambio futuros. 

XHB8.5.2 Localiza e describe as rexións industriais e os eixes de desenvolvemento 

industrial. 

B9.3 Explicar o sistema de transporte en España distinguindo a articulación 

territorial que configura. 

XHB9.3.1 Describe cómo se articulan os medios de comunicación máis 

importantes de España (ferrocarrís, estradas, portos e aeroportos). 

B9.5 Localizar nun mapa os espazos turísticos enumerando as súas 

características e desigualdades rexionais. 
XHB9.5.1 Analiza e explica as desigualdades do espazo turístico. 
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B9.7 Identificar e comentar unha paisaxe transformado por unha importante 

zona turística. 

XHB9.7.1 Confecciona esquemas para analizar a influencia do sector servizos na 

economía e o emprego en España a partir de imaxes que reflictan o seu impacto 

nunha paisaxe. 

B10.2 Analizar e comentar planos de cidades, distinguindo os seus 

diferentes trazados. 

XHB10.2.1 Analiza e explica o plano da cidade máis próxima, ou significativa, ao 

lugar de residencia. 

B10.5 Analizar e comentar unha paisaxe urbana. XHB10.5.1 Comenta unha paisaxe urbana a partir dunha fonte gráfica. 

B11.1 Describir a organización territorial española analizando a estrutura 

local, rexional, autonómica e nacional. 

XHB11.1.1 Localiza e explica nun mapa a organización territorial española 

partindo do concello e Comunidade Autónoma. 

B11.3 Analizar a organización territorial española describindo os 

desequilibrios e contrastes territoriais e os mecanismos correctores. 

XHB11.3.1 Enumera os desequilibrios e contrastes territoriais existentes na 

organización territorial española. 

B12.1 Definir a situación xeográfica de España no mundo establecendo a 

súa posición e localizando os seus territorios. 
XHB12.1.2 Identifica aspectos relevantes de España na situación mundial. 

B12.2 Describir o continente europeo distinguindo a súa estrutura territorial, 

os contrastes físicos e socioeconómicos. 
XHB12.2.1 Explica a posición de España na Unión Europea. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

• Definición de termos xeográficos.  

• Os relacionados coa localización e comprensión de conceptos.  

• A relación entre fenómenos xeográficos.  

• Os que reflicten ou valoren a expresión do alumnado, a 
comprensión de mensaxes, a utilización crítica das fontes de 
información ó seu alcance e a adaptación o seu vocabulario do 
aprendido. 

Instrumentos: 
Actividades escritas e orais utilizando as ferramentas de GSuite, 

incluídas a teledocencia, valorando os procedementos  descritos 

anteriormente segundo a rúbrica *Anexo 1 

Alumnado con avaliacións suspensas completarán uns formularios 

baseados nos criterios de avaliación sinalados anteriormente e 

valorados segundo a   

*rúbrica  Anexo 2 

De recuperar as clases presenciais faríanse exames de recuperación e 
exames para subir nota no caso do alumnado con as dúas avaliacións 
aprobadas. 

Cualificación final 

• Alumnado coas dúas avaliacións aprobadas: media aritmética das 
dúas primeiras avaliacións máis ata 1’5 puntos polo traballo 
desenvolvido durante o terceiro trimestre. 

• Alumnado coas dúas avaliacións suspensas ou soamente coa 
segunda: ata 8’5 puntos polas actividades realizadas durante os 
primeiros trimestres, máis ata 1’5 puntos polo traballo desenvolvido 
durante o terceiro trimestre. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Exame: entrarán soamente os contidos desenvolvidos durante as clases 
presenciais. Ata 10 puntos. 
As cuestións desta proba  elaboraranse seguindo o mesmo esquema de 
formulacións xa coñecido polo alumnado e seguindo os criterios de 
avaliación imprescindibles. 
De non ser posible a realización dun exame presencial, enviarase ao 
alumnado, o mesmo día da proba, un cuestionario con exercicios e 
preguntas sobre os contidos traballados nas clases presenciais da 1ª e 
2ª avaliacións, que deberá entregar no mesmo día (daráselle 
aproximadamente o tempo dun exame presencial para resolver o 
cuestionario). 

Materia pendente 

 

Non hai alumnado coa materia pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

Desenvolveranse contidos de ampliación con todo o alumnado,  
traballando contidos mínimos e as competencias imprescindibles das 
ciencias sociais:  

• competencia en comunicación lingüística (CCL) 

• competencias sociais e cívicas (CSC) 

• competencia de conciencia e expresións culturais (CCEC). 
Estes contidos abranguerán as unidades temáticas da poboación, o 
urbanismo e os sectores económicos (primario, secundario e terciario). 
Realización de exercicios na casa e corrección e aclaración de dúbidas a 
través de teledocencia ou correo electrónico (GSuite). 
Realizaranse, asemade, exercicios de reforzo sobre os contidos 
traballados nas dúas primeiras avaliacións para todo o alumnado como 
repaso de cara ás ABAU. 
Para o alumnado con unha ou as dúas primeiras avaliacións suspensa 
realizaranse exercicios de recuperación. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Posto que todo o alumnado dispóns de ferramentas de conexión á 
rede  utilízanse as ferramentas da plataforma Google: GSuite, 
teledocencia a través de Meet e Google Classroom. 

 

Materiais e recursos 
Material de elaboación propio subido ao Drive 
Enlaces a páxinas web 
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De seguido preséntase rúbricas a seguir para avaliar o traballo do alumnado. 
 
*ANEXO 1 

RÚBRICA PARA A VALORACIÓN DO TERCEIRO TRIMESTRE DO CURSO ACADÉMICO 2019-2020 

As tarefas realizadas dende a declaración do estado de alarma serán valoradas a través dunha rúbrica que se 

baseará en dous aspectos: a realización das mesmas e o seu grao de consecución. Deste xeito, O alumnado 

poderá incrementar a nota obtida durante a ensinanza presencial ata 1 punto dependendo do número de tarefas 

entregadas dentro dos prazos establecidos, e ata outro punto máis dependendo do grado de consecución das 

mesmas. 

TAREFAS ASIGNADAS GRADO DE CONSECUCIÓN 

Entregou o 100% das tarefas asignadas no 

prazo establecido 
0’5 

Acadou un grao de consecución moi 

satisfactorio nas tarefas asignadas. 
1 

Entregou o 75% das tarefas asignadas no 

prazo establecido. 
0,45 

Acado ou un grao de consecución 

satisfactorio . 
0,75 

Entregou o 50% das tarefas asignadas no 

prazo establecido. 
0,3 

Acadou os estándares de aprendizaxe 

imprescindibles . 
0,50 

Entregou o 25% das tarefas asignadas no 

prazo establecido. 
0,15 

Non acadou o total dos estándares de 

aprendizaxe imprescindibles. 
0,25 

Non entregou as tarefas asignadas. 
0 

Non acadou os estándares de 

aprendizaxe imprescindibles. 
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexo 2 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Publicación no classroom e GSuite do presente documento. 

Publicidade  Na páxina web do centro. 
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RÚBRICA PARA A VALORACIÓN DAS TAREFAS DE RECUPERACIÓN DE AVALIACIÓNS SUSPENSAS 

As tarefas realizadas para recuperar as avaliacións suspensas serán valoradas a través dunha rúbrica que se 

baseará en dous aspectos: a realización das mesmas  e o seu grao de consecución. Deste xeito, alumnado poderá 

acadar  ata 3 puntos dependendo do número de tarefas entregadas dentro dos prazos establecidos, e ata outros 

tres puntos  máis dependendo do grado de consecución das mesmas. 

 

 

TAREFAS ASIGNADAS GRADO DE CONSECUCIÓN 

Entregou o 100% das tarefas asignadas no 

prazo establecido 
3 

Acadou un grao de consecución moi 

satisfactorio nas tarefas asignadas. 
3 

Entregou o 75% das tarefas asignadas no 

prazo establecido. 
2,25 

Acado ou un grao de consecución 

satisfactorio . 
2,25 

Entregou o 50% das tarefas asignadas no 

prazo establecido. 
1,5 

Acadou os estándares de aprendizaxe 

imprescindibles . 
1,5 

Entregou o 25% das tarefas asignadas no 

prazo establecido. 
0,75 

Non acadou o total dos estándares de 

aprendizaxe imprescindibles. 
0,75 

Non entregou as tarefas asignadas. 
0 

Non acadou os estándares de 

aprendizaxe imprescindibles. 
0 


