
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2. Describir e situar as formas de relevo e os compoñentes básicos do medio físico de 
Galicia, España, Europa e o mundo. 

B1.2.2. Enumera e describe as características do relevo de Galicia, España, Europa e o mundo.  

CAA CCL 

B1.3. Ubicar, analizar, e comparar os principais conxuntos bioclimáticos que conforman o 
espazo xeográfico galego, español, europeo e mundial. 

B1.3.2. Compara as principais zonas climáticas seguindo cadeas argumentais.  

CAA CCL CD 

B2.1. Analizar as características da poboación galega, española e europea. 

B2.1.1. Describe as características da poboación europea e explica as pirámides de idade de 

Galicia e España.  

CAA CCL CMCT CD 

B2.3. Deducir os trazos da poboación galega, española e europea en relación coa súa 
distribución, evolución, dinámica, migracións e políticas de poboación. 

B2.3.2. Comprende as causas e consecuencias da evolución da demografía e os movementos 

migratorios.  

CAA CCL CSC 

B2.4. Deducir os recursos naturais dispoñibles, a súa ubicación, o modo de extracción e a 
utilidade a partir da propia experiencia e as informacións dos medios de comunicación. 

B2.4.3. Razoa os criterios adoptados na toma de decisións, para ofrecer propostas de uso 

sostible dos recursos naturais nun contexto dado, e a repercusión na riqueza da zona. 

CAA CD CCL CSC 

B2.5. Razoar a relación entre os sectores económicos e as actividades humanas de produción 
coa axuda de mapas, gráficos, táboas e outras fontes que reflicten os recursos e a produción 
dos tres sectores produtivos. 

B2.5.3. Coñece e valora as achegas dos últimos avances tecnolóxicos e as relaciona co benestar 

da humanidade.  

CAA CMCT CD CSC 

B2.6. Valorar a estrutura de produción, de asignación de recursos, distribución e consumo de 
bens e servizos nunha área e relacionar isto coas consecuencias do predominio dun 
determinado sector na zona. 

B2.6.1. Comprende a relación entre os elementos dos grandes sistemas económicos: necesidades 

humanas, actividades económicas, sistemas produtivos e problemas económicos.  

CAA CMCT CD 

B3.1. Entender o proceso de hominización. 
B3.1.1. Recoñece os cambios evolutivos ata chegar á especie humana.  

CAA CMCT 

B3.2. Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e os acontecementos históricos 
máis salientables da Prehistoria, para adquirir unha perspectiva global da súa evolución. 

B3.2.1. Distingue etapas históricas polos seus trazos fundamentais.  

CSC CMCT 
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B3.7. Coñecer os trazos principais das polis gregas e a transcendencia do concepto de 
democracia. 

B3.7.1. Identifica trazos da organización sociopolítica e económica das polis gregas a partir de 

fontes históricas de diferentes tipos.  

CSC CAA 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: análise das producións do alumnado, observación 
sistemática 

Instrumentos: potfolio, textos escritos, traballo de aplicación e síntese, 
rexistro anecdótico 

Cualificación final 

Como a avaliación é continua e global, a cualificación final será un compendio 
entre as notas obtidas das probas realizadas na aula e as tarefas que entreguen 
derivadas do teletraballo semanal. Prestarase especial atención aos mínimos 
establecidos para esta ocasión concreta e ao desenvolvemento competencial. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

As actividades propostas teñen a finalidade de reforzar e afianzar os 
contidos traballados ata o momento na aula. Mestúranse exercicios de: 
procura na rede e investigación, de análise, aplicación e síntese, de 
creación propia, de resolución de problemas... Así mesmo, proponse 
algunha actividade de ampliación partindo sempre das bases 
establecidas e dos coñecementos previos que posúe o alumnado. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Afortunadamente, todos os alumnos/as contan con acceso a internet e 

dispoñen dun dispositivo tecnolóxico que lle permite desenvolver a súa labor. 

Se alguén manifestase algún tipo de problema respecto disto, as tarefas lle 

serían facilitadas en formato papel dende o propio centro. 

Materiais e recursos 

O necesario para realizar as actividades propostas redúcese a: conexión a 

internet e un dispositivo apto para levar o traballo adiante: portátil, ordenador 

de mesa, tablet ou incluso un teléfono sería suficiente. En caso de recoller as 

actividades no instituto en formato papel, só precisarían material funxible.  
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O método de contacto preferente é o correo gmail ou as contas 
xeradas dende o centro de gsuite. En caso de non ter novas do 
alumnado, a vía telefónica mantense aberta para resolver calquera 
dúbida ou dificultade que teñan. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


