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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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. 

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

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

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

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

Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo europeo e mundial 

Situar no mapa de Europa as unidades e os elementos principais do relevo continental Localiza no mapa as unidades e os elementos principais do relevo europeo. 

Coñecer, comparar e describir os grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo 
xeográfico europeo Clasifica e localiza nun mapa os tipos de clima de Europa.  

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

Nomea e identifica catro clases de fontes históricas. 

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. 

Identificar as principais etapas e idades da Historia e ordenalas con corrección. 
 

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

Identificar a que século pertence un ano e saber datar os séculos, ordenando as datas 
correctamente dentro dun século. 

Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto adecuado. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época. 

Entender o proceso de hominización. Recoñece os cambios evolutivos ata chegar á especie humana. 
Coñecer as características da vida humana correspondentes aos dous períodos en que se 
divide a Prehistoria: Paleolítico e Neolítico. 

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

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

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

Localizar e describir algúns exemplos arquitectónicos de Exipto e de Mesopotamia. Localiza nun mapa os principais exemplos da arquitectura exipcia e da mesopotámica. 

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

Ampliación (3º avaliación) 
 Identifica trazos da organización socio-política e económica das polis gregas a partir de fontes 
históricas de diferentes tipos. 

Entender a transcendencia do concepto de colonización. Ampliación (3º avaliación)  
Localiza nun mapa histórico as colonias gregas do Mediterráneo. 

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. 

Ampliación (3º avaliación) 
Confecciona un mapa coas etapas da expansión de Roma. 
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Identificar e describir os trazos característicos de obras da arte grega e romana, 
diferenciando entre os que son específicos. 

Ampliación (3ª avaliación) 
Compara obras arquitectónicas e escultóricas de época grega e romana. 

Establecer conexións entre o pasado da Hispania romana e o presente. Ampliación (3ª avaliación) 
Entende o que significou a romanización en distintos ámbitos sociais e xeográficos. 



 
 

   

 

 

 

  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

• Os relacionados coa localización, periodización e comprensión de conceptos. 

• A relación entre acontecementos históricos. 

• Os que reflicten ou valoren a expresión do alumnado, a comprensión de mensaxes e a 

adaptación o seu vocabulario do aprendido. 

• Desenvolvemento de diferentes habilidades (esquematizar, confeccionar  eixos 

cronolóxicos,  mapas conceptuais, resumir…) 

 
 
 

 
a) Instrumentos utilizados no terceiro trimestre 

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 máis ata 2 puntos, polo 
traballo desenvolvido durante o terceiro trimestre. 

•  Alumnado coas dúas avaliacións suspensas ou soamente unha delas: ata 8 puntos 
polas actividades realizadas nos dous primeiros trimestres e ata 2 puntos polo traballo 
desenvolvido no 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). 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación) 

Actividades  

Reforzo: Traballo monográfico comparando dous monumento artísticos clásicos 
(Partenon vs Panteón) 
Repaso: Actividades de estudo, reflexión e reafirmación dos contidos mínimos 
de xeografia  e historia Antigual dados na 1ª e 2ª avaliación. 
 
Ampliación:  
Exercicios en plataformas  online de localización dos principais países en cada 
continente. (Mapas  flash interactivos) 
Comentarios escritos de vídeos, táboas, mapas e gráficos dos temas de 
xeografía.9,10,11, 12 e 13 do  libro de texto. 
Outras actividades escritas sobre estes temas. 
 
 
 
 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

Co alumnado conectado: mediante correos electrónicos, clases telemáticas,e 
videoconferencias a través das plataformas de google: (Classroom)  Gsuite  Meet e 
Google Drive. 
 
Co alumnado non conectado.  Intentos  a  través de correos e   chamadas teléfonicas. 
(desconexión voluntaria por parte do alumno) 
 
 

Materiais e recursos Contidos de Internet. . Libro de texto físico e dixital. 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e ás familias 

Plataformas de google: Gsuite, Classroom, meet e google drive. 
Aplicación Abalar 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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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 
1 

Acadou un grao de consecución moi 

satisfactorio nas tarefas asignadas. 
1 

Entregou o 75% das tarefas asignadas no 

prazo establecido. 
0,75 

Acado ou un grao de consecución 

satisfactorio . 
0,75 

Entregou o 50% das tarefas asignadas no 

prazo establecido. 
0,5 

Acadou os estándares de aprendizaxe 

imprescindibles . 
0,50 

Entregou o 25% das tarefas asignadas no 

prazo establecido. 
0,25 

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 

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 
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ALUMNADO CON ACI 

Para o alumnado con ACS  o profesorado de 1º  de ESO en coordinación co Departamento de Orientación 

realizou unha adaptación das programacións establecidas para o terceiro trimestre incidindo na redución, 

secuenciación e simplificación dos estándares de aprendizaxe,  facilitando a metodoloxía e establecendo  

canles de comunicación telemática que permitan unha atención individualizada.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

 Nomea e identifica catro clases de fontes históricas. 

 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. 

Identificar as principais etapas e idades da Historia e ordenalas con corrección. 
 

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

Identificar a que século pertence un ano e saber datar os séculos, ordenando as datas 
correctamente dentro dun século. 

Explicar o proceso de expansión do Islam  no mundo e en Al-Ándalus e saber 
identificar as distintas etapas da súa historia. 

 
 Localizar no tempo as diferentes etapas de Al-Andalus, diferenciando con corrección cada 
unha delas: emirato dependente, emirato independente, califato de Córdoba, reinos de 
taifas, reino de Granada. 
 

Explicar os trazos da cultura islámica, valorar a súa riqueza en Al-Ándalus e recoñecer 
a importancia da herdanza musulmá  

 
Identificar a nova organización social e política que se impuxo en Al- Andalus e coñecer as 
principais achegas culturais e económicas  
 

 Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. Identificar os diferentes grupos sociais da Alta Idade Media e as relacións de dependencia 
entre eles. 

Analizar as formas da expresión artística do Románico  
Identificar as características propias da arquitectura, escultura e pintura románica 
 

Explicar a influencia da arte románica na península Ibérica. 
Identificar as diferenzas e sinalar con corrección as partes dunha igrexa románica en planta e 
alzado. 

Explicar a influencia da arte románica no Camiño de Santiago 
Recoñecer a importancia do Camiño de Santiago como foco de transmisión da cultura 
occidental. 

Explicar a importancia da burguesía e o seu papel fundamental no desenvolvemento 
de Europa na Baixa Idade Media 

 Coñecer as causas que favorecen o auxe económico e social da burguesía. 
 

Analizar a crise económica, social e política que tivo lugar na Idade Media na 
Península Ibérica e en Galicia 

Coñecer as causas e consecuencias  nas que desembocaron na crise da Baixa Idade Media: 
crise agrícola, Peste Negra e descenso demográfico  e as revoltas campesiñas. Revoltas 
irmandiñas 

Recoñecer as características da arquitectura gótica e saber contrastal acoa románica. 
 Establecer diferencias entre a arte románica e gótica. 
 
  

Expor a presenza do estilo gótico na  Península Ibérica e en Galicia  Identificar as principais novidades arquitectónicas que supón a arte gótica. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 7 CENTRO:IES RIBEIRA DO LOURO 
CURSO:2º ESO 

MATERIA:XEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

  

 

Describir e explicar a distribución da poboación no mundo e as características 
demográficas das súas diferentes zonas . 

Ampliación (3º avaliación) 
 Localizar nun mapamundi político as áreas de maior e menor densidade de poboación. 
 

Caracterizar os fluxos migratorios no mundo analizando as súas causas e as súas 
repercusións 

Ampliación (3º avaliación) 
 Identificar as causas e consecuencias que orixinan os fenómenos migratorios. 

Explicar as características básicas que representa a poboación española  e galega: 
distribución e evolución. 

Ampliación (3º avaliación) 
 Localizar nun mapa político as comunidades e cidades autónomas, provincias e capitais 
españolas e a súa evolución demográfica. 

Analizar e interpretar unha pirámide de poboación 

Ampliación (3º avaliación)  
Identificar as características actuais da poboación española a partir do comentario de unha 
pirámide de poboación  
 

Caracterizar a cidade como un ecosistema humano e describir modelos de 
desenvolvemento sostible. 

Ampliación (3º avaliación) 
Coñecer as caracetrísticas propias do medio urbano.  
 

Describir as principais características da cidade: definición, morfoloxía e funcións 
Ampliación (3ª avaliación) 
Identificar as diferentes funcións urbanas e citar exemplos de cada unha delas.  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  

• Os relacionados coa localización, periodización e comprensión de conceptos. 

• A relación entre acontecementos históricos. 

• Os que reflicten ou valoren a expresión do alumnado, a comprensión de mensaxes e a 

adaptación o seu vocabulario do aprendido. 

• Desenvolvemento de diferentes habilidades (esquematizar, confeccionar  eixos 

cronolóxicos,  mapas conceptuais, resumir…) 

 
 
 

 
a) Instrumentos utilizados no terceiro trimestre 

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 máis ata 2 puntos, polo 
traballo desenvolvido durante o terceiro trimestre. 

•  Alumnado coas dúas avaliacións suspensas ou soamente unha delas: ata 8 puntos 
polas actividades realizadas nos dous primeiros trimestres e  ata 2 puntos polo traballo 
desenvolvido no 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). 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación)  

Actividades  

Reforzo: Traballo monográfico sobre un monumento artístico medieval.(Arte 
románica, gótica ou musulmá) 
Repaso: Actividades de estudo, reflexión e reafirmación dos contidos mínimos 
de historia medieval dados na 1ª e 2ª avaliación. 
 
Ampliación:  
Exercicios en plataformas  online de localización dos principais países en cada 
continente. (Mapas  flash interactivos) 
Comentarios escritos de vídeos, táboas, mapas e gráficos dos temas de 
xeografía.9,10,11, 12 e 13 do  libro de texto. 
Outras actividades escritas sobre estes temas. 
 
 
 
 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

Co alumnado conectado: mediante correos electrónicos, clases telemáticas,e 
videoconferencias a través das plataformas de google: (Classroom)  Gsuite  Meet e 
Google Drive. 
 
Co alumnado non conectado.  Intentos  a  través de correos e   chamadas teléfonicas. 
(desconexión voluntaria por parte do alumno) 
 
 

Materiais e recursos Contidos de Internet. . Libro de texto físico e dixital. 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e ás familias 

Plataformas de google: Gsuite, Classroom, meet e google drive. 
Aplicación Abalar 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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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 
1 

Acadou un grao de consecución moi 

satisfactorio nas tarefas asignadas. 
1 

Entregou o 75% das tarefas asignadas no 

prazo establecido. 
0,75 

Acado ou un grao de consecución 

satisfactorio . 
0,75 

Entregou o 50% das tarefas asignadas no 

prazo establecido. 
0,5 

Acadou os estándares de aprendizaxe 

imprescindibles . 
0,50 

Entregou o 25% das tarefas asignadas no 

prazo establecido. 
0,25 

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 

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 
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ALUMNADO CON ACI 

Para o alumnado con ACS  o profesorado de 2º  de ESO en coordinación co Departamento de Orientación 

realizou unha adaptación das programacións establecidas para o terceiro trimestre incidindo na redución, 

secuenciación e simplificación dos estándares de aprendizaxe,  facilitando a metodoloxía e establecendo  

canles de comunicación telemática que permitan unha atención individualizada.  



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

B1.1 Localizar e interpretar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou imaxe 

satélite 
XHB1.1.3 Coñece e interpreta os diferentes tipos mapas temáticos 

B2.1 Coñecer a organización administrativa e territorial de España. 
XHB2.1.1 Distingue nun mapa político a distribución territorial de España: 

comunidades autónomas, capitais, provincias, illas. 

B2.3 Recoñecer as actividades económicas que se realizan en Europa, nos tres 

sectores, identificando distintas políticas económicas. 
XHB2.3.1 Diferencia os diversos sectores económicos europeos. 

B2.4 Coñecer as características de diversos tipos de sistemas 

Económicos. 

XHB2.4.1 Diferencia aspectos concretos e a súa interrelación dentro dun sistema 

económico. 

B2.6 Localizar os recursos agrarios e naturais no mapa mundial. 

XHB2.6.2 Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras de minerais 

no mundo. 

XHB2.6.3 Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras e consumidoras 

de enerxía no mundo . 

B2.10 Entender os fluxos e os bloques comerciais. XHB2.10.2 Describe as características do comercio internacional na actualidade. 

B2.11 Analizar o desenvolvemento do turismo e a súa importancia económica. XHB2.11.1 Identifica os diferentes tipos de turismo e os seus efectos 

B2.12 Analizar gráficos de barras por países e textos onde se reflictan os 

diferentes niveis de consumo, o comercio desigual e a débeda externa entre 

países en  desenvolvemento e os desenvolvidos. 

XHB2.12.3 Describe o funcionamento dos intercambios a nivel internacional utilizando 

mapas temáticos e gráficos nos que se reflictan as liñas de intercambio. 

B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas e explicar diferenzas 

entreinterpretacións de fontes diversas. 
XHB3.2.1 Nomea e identifica catro clases de fontes históricas. 

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 interpretación. 

XHB3.3.2 Realiza diversos tipos de eixes 

cronolóxicos e mapas históricos. 

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. 

B3.30.Comprender a significación histórica da etapa 

do Renacemento en Europa. 

XHB3.30.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Idade Moderna, 

Renacemento, Barroco, Absolutismo). 

B3.31.Relacionar o alcance da nova mirada dos humanistas, os artistas e 

científicos do Renacemento con etapas anteriores e posteriores. 

 

XHB3.31.1. Identifica trazos do Renacemento e do Humanismo na historia europea, a 

partir de diferente tipo de fontes históricas. 

B3.34.Comprender a diferenza entre os reinos medievais e as monarquías 

modernas. 

XHB3.34.1. Distingue as características de réximes monárquicos autoritarios, 

parlamentarios e absolutos. 
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B3.36.Entender os procesos de conquista e colonización, e as súas 

consecuencias. 

XHB3.36.1. Explica as distintas causas que conduciron ao descubrimento de América 

para os europeos, a súa conquista e a súa colonización. 

XHB3.36.3. Sopesa interpretacións conflitivas sobre  a conquista e colonización de 

América. 

B3.37. Coñecer trazos das políticas internas e as relacións exteriores dos séculos 

XVI e XVII en Europa. 

 XHB3.37.1. Analiza as relacións entre os reinos europeos que conducen a guerras 

como a dos “Trinta Anos”. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  

• Os relacionados coa localización, periodización e comprensión de 

conceptos. 

• A relación entre fenómenos. 

• Os que reflicten ou valoren a expresión do alumnado, a comprensión de 

mensaxes, a utilización crítica das fontes de información o seu alcance, 

a adaptación o seu vocabulario do aprendido. 

• Desenvolvemento de diferentes habilidades (esquematizar, 
confeccionar croquis ou mapas conceptuais, resumir… 

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 2 puntos polo traballo desenvolvido 
durante o terceiro trimestre. 

• Alumnado coas dúas avaliacións suspensas ou soamente coa segunda: 
ata 8 puntos polas actividades realizadas nos dous primeiros trimestres, 
e ata 2 puntos polo traballo desenvolvido no terceiro trimestre 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Imprescindible presentar aqueles traballos que foron obrigatorios durante 
o curso. Ata 2 puntos. 

Exame: entrarán soamente os contidos desenvolvidos durante as clases 
presenciais. Ata 8 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). 
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Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  Os contidos mínimos descritos na programación 
do departamento para 2º ESO.   

 

Criterios de cualificación:  para superar a materia, a cualificación de cada un 
dos exames será como mínimo de 4. Se non se acada dita nota, no segundo 
parcial entrarán os contidos do primeiro, e para aprobar será necesario 
obter un 5. 
De no ser posible realizar o segundo exame o formulario debe estar 
completo con corrección, cando menos nun 50%.  
A nota final será a media das dúas notas. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  o alumnado deberá 
desenvolver un formulario cos contidos de Historia ( a parte do temario 
que queda por desenvolver e cualificar). Si se recupera a docencia 
presencial faríase unha proba escrita cuxa nota faría media co exame 
anterior. Se non, entregarase o cuestionario para a súa cualificación, 
segundo a rúbrica do *anexo 2 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 8 CENTRO: IES RIBEIRA DO LOURO 
CURSO:3º 

MATERIA:XEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

Desenvolveranse contidos de ampliación  con todo o alumnado, 
especialmente cos aprobados das dúas primeiras avaliacións 
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 dende o Renacemento do século XV até o 
nacemento do parlamentarismo e as monarquías absolutistas do s. XVII. 
Realización de exercicios na casa e corrección e aclaración de dúbidas a 
través de teledocencia ou correo electrónico (GSuite). 
Actividades de reforzo e recuperación seguindo os criterios de 
avaliación e estándares de aprendizaxe contidos neste documento, cos 
alumnos que teñan 1 ou as 2 primeiras avaliacións suspensas. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Co alumnado conectado: mediante correos electrónicos, clases 
telemáticas,e videoconferencias a través das plataformas de google: 
(Classroom)  Gsuite, e  Meet. 
 
Co alumnado non conectado.  Intentos  a  través de correos e   
chamadas teléfonicas. (desconexión voluntaria por parte do alumno) 
 

 

Materiais e recursos 
Libro de texto impreso 
Enlaces a páxinas web e enlaces a vídeos 
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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 
1 

Acadou un grao de consecución moi 

satisfactorio nas tarefas asignadas. 
1 

Entregou o 75% das tarefas asignadas no 

prazo establecido. 
0,75 

Acado ou un grao de consecución 

satisfactorio . 
0,75 

Entregou o 50% das tarefas asignadas no 

prazo establecido. 
0,5 

Acadou os estándares de aprendizaxe 

imprescindibles . 
0,50 

Entregou o 25% das tarefas asignadas no 

prazo establecido. 
0,25 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Publicación no classroom e abalar do presente documento 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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*Anexo 2 

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 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

B1.1 Explicar as características do “Antigo Réxime” nos seus sentidos político, 

social e económico. 
XHB1.1.2 Distingue conceptos históricos como “Antigo Réxime” e “Ilustración”. 

B1.2 Coñecer o alcance da Ilustración como novo movemento cultural e social 

en Europa e en América. 

XHB1.2.1 Describe as características da cultura da Ilustración e qué implicacións ten 

nalgunhas monarquías. 

B2.2 Identificar os principais feitos das revolucións liberais burguesas en 

Europa e América nos séculos XVIII e XIX. 

 

XHB2.2.1 Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das 

revolucións burguesas da primeira metade do século XIX, acudindo a explicacións 

causais, sinalando os pros e os contras. 

B3.1 Describir os feitos relevantes da Revolución Industrial e o seu 

encadeamento causal. 
XHB3.1.1 Analiza os pros e os contras da primeira Revolución Industrial en 

Inglaterra. 

B3.2 Analizar as vantaxes e inconvenientes de ser un país pioneiro nos 

cambios. 

XHB3.2.1 Analiza e compara a industrialización de diferentes países de Europa, 

América e Asia, nas súas distintas escalas temporais e xeográficas. 

B3.3 Entender o concepto de “progreso” e os sacrificios e avances que conleva. 
XHB3.3.1 Explica a situación laboral feminina e infantil nas cidades industriais. 

B3.4 Analizar a evolución dos cambios económicos en España e Galicia, a raíz 

da industrialización parcial do país. 
XHB3.4.1 Especifica algunhas repercusións políticas como consecuencia dos cambios 

económicos en España. 

B4.1 Identificar as potencias imperialistas e o reparto de poder económico e 

político no mundo no derradeiro cuarto do século XIX e principio do XX. 

XHB4.1.1 Explica razoadamente que o concepto “imperialismo” reflicte unha 

realidade que influirá na xeopolítica mundial e nas relacións económicas trans-

nacionais. 

B4.3 Coñecer os principais acontecementos da Gran Guerra, as súas 

interconexións coa Revolución Rusa e as consecuencias dos Tratados de 

Versalles. 

XHB4.3.1 Diferenza os acontecementos dos procesos nunha explicación histórica, da 

Primeira Guerra Mundial. 

XHB4.3.2 Analiza o novo mapa político de Europa. 

B4.4. Esquematizar a orixe, o desenvolvemento e as consecuencias da 

Revolución Rusa. 

XHB4.4.1. Contrasta algunhas interpretacións do alcance da Revolución Rusa na súa 

época e na actualidade. 
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2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B5.1. Coñecer e comprender os acontecementos, os feitos e os procesos máis 

importantes do período de entreguerras, e a súa conexión co presente, e estudar 

a xerarquía causal nas explicacións históricas sobre esta época. 

XHB5.1.1. Analiza interpretacións diversas de fontes históricas e historiográficas de 

distinta procedencia. 

XHB5.1.3. Discute as circunstancias da loita polo sufraxio da muller. 

B5.2. Analizar as causas do auxe  dos fascismos en Europa. 

XHB5.2.1. Explica diversos factores que fixeron posible o auxe do fascismo en 

Europa. 

B5.3. Coñecer as tensións que levaron en España á proclamación da II 

República e ao estoupido da Guerra Civil 

XHB5.3.2. Explica as causas da Guerra Civil española no contexto europeo e 

internacional. 

B6.2. Coñecer os principais feitos da II Guerra Mundial, diferenciar as escalas 

xeográficas nesta guerra (europea e mundial) e entender o concepto de 

guerra total. 

 XHB6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa das causas e as consecuencias da II 

Guerra Mundial, a distintos niveis temporais e xeográficos. 

B6.3. Entender o contexto en que se desenvolveu o Holocausto na guerra 

europea e as súas consecuencias. 
XHB6.3.1. Recoñece a significación do Holocausto na historia mundial. 

B10.3. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do 

tempo e á vez no tempo (diacronía e sincronía). 

XHB10.3.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves 

xeográficos. 

B10.4. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no 

contexto adecuado. 

XHB10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico 

necesario. 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  

• Os relacionados coa localización, periodización e comprensión de conceptos. 

• A relación entre fenómenos. 

• Os que reflicten ou valoren a expresión do alumnado, a comprensión de 

mensaxes, a utilización crítica das fontes de información o seu alcance, a 

adaptación o seu vocabulario do aprendido. 

• Desenvolvemento de diferentes habilidades (esquematizar, confeccionar croquis 

ou mapas conceptuais, resumir…) 

 

a) Instrumentos utilizados no terceiro trimestre 

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 con as dúas avaliacións aprobadas: media aritmética máis ata 2 

puntos, polo traballo desenvolvido durante o terceiro trimestre. 

• Alumnado con as dúas avaliacións suspensas ou soamente coa segunda: ata 2 

puntos polas actividades realizadas nos dous primeiros trimestres; ata  6 puntos 

polo formulario;  ata 2 puntos polo traballo desenvolvido no terceiro trimestre. 

 

Proba 

extraordinaria de 

setembro 

Imprescindible presentar aqueles traballos que foron obrigatorios durante o curso. 

Ata 2 puntos. 

Exame: entrarán soamente os contidos desenvolvidos durante as clases 

presenciais. Ata 8 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). 

Alumnado de 

materia pendente 

 

Criterios de avaliación:  

Os contidos mínimos descritos na programación do departamento para 3º ESO. 

 

Criterios de cualificación: para superar a materia, a cualificación de cada un dos 

exames será como mínimo de 4. Se non se acada dita nota, no segundo parcial 

entrarán os contidos do primeiro, e para aprobar será necesario obter un 5. 

De no ser posible realizar o segundo exame o formulario debe estar completo con 

corrección, a lo menos nun 50%.  
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A nota final será a media das dúas notas. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: o alumnado deberá desenvolver 

un cuestionario cos contidos de Historia ( a parte do temario que queda por 

desenvolver e cualificar) . Si se recupera a docencia presencial faríase unha proba 

escrita cuxa nota faría media co exame anterior. Se non se entregará o cuestionario 

para a súa cualificación, segundo a rúbrica do *anexo 2 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 

ampliación) 

Actividades 

Desenvolveranse contidos de ampliación  con todo o alumnado, especialmente 

cos aprobados das dúas primeiras avaliacións 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 abrangarán dende o Imperialismo do século XIX ata finalizar a 

II Guerra Mundial e as súas consecuencias.. 

Realización de exercicios na casa e nas horas de teledocencia, corrección e 

aclaración de dúbidas. 

O alumnado con avaliacións suspensas se lle reforza con exercicios e 

aclaracións personalizadas do temario das dúas primeiras avaliacións. 

Realización de actividades para recuperar as avaliacións suspensas seguindo os 

criterios de avaliación descritos neste documento. 

 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Todo o alumnado conectado utilizando as ferramentas de GSuite: teledocencia, 

classroom, na súa maioría. 

 

Materiais e recursos 

Libro de texto impreso e formato dixital  

Contidos da aula virtual do IES Ribeira do Louro. 

Enlaces a páxinas web e enlaces a vídeos 
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3. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás familias 
Publicación no classroom o presente documento. 

Publicidade Páxina web do centro. 
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*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 
1 

Acadou un grao de consecución moi 

satisfactorio nas tarefas asignadas. 
1 

Entregou o 75% das tarefas asignadas 

no prazo establecido. 
0,75 

Acado ou un grao de consecución 

satisfactorio . 
0,75 

Entregou o 50% das tarefas asignadas 

no prazo establecido. 
0,5 

Acadou os estándares de aprendizaxe 

imprescindibles . 
0,50 

Entregou o 25% das tarefas asignadas 

no prazo establecido. 
0,25 

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 

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 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 
B1.1. Definir e esquematizar os trazos do Antigo Réxime, describindo 

os seus aspectos demográficos, económicos, políticos, sociais e 

culturais,utilizando diferentes tipos de diagramas. 

HMCB1.1.3. Clasifica os trazos do Antigo Réxime en aspectos demográficos, 

e conómicos, políticos, sociais e culturais. 

B1.3. Explicar o parlamentarismo inglés do século XVII resumindo as 

características esenciais do sistema e valorando o papel das revolucións para 

alcanzar as transformacións necesarias para logralo. 

HMCB1.3.2. Distingue as revolucións inglesas do século XVII como formas que 

promoven o cambio político do Antigo Réxime. 

B1.4. Relacionar as ideas da Ilustración co Liberalismo de comezo do 

séculoXIX, establecendo elementos de coincidencia entre ambas  ideoloxías. 

HMCB1.4.2. Establece as semellanzas e as diferenzas entre as ideas da Ilustración e 

Liberalismo de comezos do século XIX. 

B2.2. Describir as Revolucións Industriais do século XIX e establecer os seus 

trazos característicos e as súas consecuencias sociais. 

HMCB2.2.2. Analiza comparativae esquematicamente as dúas revolucións Industriais. 

B2.3. Enumerar os países que iniciaron a industrialización, localizalos 

adecuadamente e establecer as rexións onde se produce ese avance. 

HMCB2.3.1. Localiza nun mapa os países industrializados e as súas rexións 

industriais. 

B2.5. Analizar e seleccionar ideas que identifiquen as características da 

economía industrial e do liberalismo económico. 

HMCB2.5.1. Explica as causas e consecuencias das crises económicase as súas 

posibles solucións a partir de fontes históricas. 

B2.6. Coñecer as correntes de pensamento que pretenden mellorar a situación 

da clase obreira do século XIX. 

HMCB2.6.1. Compara as correntes de pensamento social da época da Revolución 

Industrial: socialismo utópico, socialismo científico e anarquismo. 

B3.2. Describir as causas e o desenvolvemento da independencia de Estados 

Unidos, e establecer as causas máis inmediatas as etapas da independencia. 

HMCB3.2.1. Identifica xerarquías causais na guerra de independencia dos Estados 

Unidos a partir de fontes historiográficas. 

B3.3. Explicar, a partir de información obtida en internet, a Revolución 

Francesa de 1789, incluíndo cada idea obtida nas causas, no desenvolvemento 

e nas consecuencias. 

HMCB3.3.1. Explica as causas da Revolución Francesa de 1789. 

B3.5. Analizar a transcendencia para Europa do Congreso de Viena e 

restauración do absolutismo, e identificar as súas consecuencias para os países 

implicados. 

HMCB3.5.1. Analiza as ideas defendidas e as conclusións do Congreso de Viena, e 

relaciónaas coas súas consecuencias. 

B3.6. Identificar as revolucións burguesas de 1820, 1830 e 1848, e relacionar 

as súas causas e o seu desenvolvemento. 

HMCB3.6.1. Compara as causas e o desenvolvemento das revolucións de 1820, 1830 

e 1848. 

B3.7. Coñecer o proceso de Unificación de Italia e Alemaña, obtendo o seu 

desenvolvemento a partir da análise de fontes gráficas. 

HMCB3.7.1. Describe e explica a unificación de Italia e a de Alemaña a partir de 

fontes gráficas. 

B4.3. Describir a expansión imperialista de europeos, xaponeses e 

estadounidenses a finais do século XIX, e establecer as súas consecuencias. 

HMCB4.3.1. Identifica e explica razoadamente as causas e as consecuencias da 

expansión colonial da segunda metade do século XIX. 

B4.5. Distinguir os acontecementos que conducen á declaración das hostilidades 

da I Guerra Mundial, e desenvolver as súas etapas e as súas consecuencias. 
HMCB4.5.1. Identifica a partir de fontes históricas ou historiográficas as causas da I 

Guerra Mundial. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 
HMCB4.5.4. Extrae conclusións de gráficos e imaxes sobre as consecuencias da I 

Guerra Mundial. 

B5.2. Esquematizar o desenvolvemento da Revolución Rusa de 1917 

recoñecendo as súas etapas e os seus protagonistas máis significativos, e 

establecer as súas consecuencias. 

HMCB5.2.1. Identifica e explica algunhas das causas da Revolución Rusa de 1917. 

HMCB5.2.2. Compara a Revolución Rusa de febreiro de 1917 coa de outubro de 

1917. 

B5.3. Identificar os tratados de paz da I Guerra Mundial e establecer como una 

consecuencia o xurdimento da Sociedade  de  Nacións. 

HMCB5.3.1. Explica os acordos dos tratados de paz da I Guerra Mundial e analiza as 

súas consecuencias a curto prazo. 

B5.4. Explicar a Gran Depresión e describir os factores desencadeadores e as 

súas influencias na vida cotiá. 
HMCB5.4.2. Comenta gráficas que explican a crise económica de 1929. 

B5.5. Recoñecer a transcendencia  dos fascismos europeos como ideoloxías 

que conduciron ao desencadeamento de conflitos no panorama europeo do 

momento. 

HMCB5.5.1. Compara o fascismo  italiano e o nazismo alemán. 

B5.7. Identificar e explicar as desencadeadores da II Guerra Mundial, así como 

os feitos máis característicos. 

HMCB5.7.1. Identifica e explica as causas desencadeadores da II Guerra Mundial a 

partir de fontes históricas. 

B5.9. Analizar o papel da guerra mundial como elemento de transformación da 

vida cotiá. 
HMCB5.9.1. Describe as consecuencias da II Guerra Mundial. 

B5.10. Entender o contexto en que se desenvolveu o Holocausto na guerra 

europea e as súas consecuencias. 
HMCB5.10.2. Recoñece a significación do Holocausto na historia mundial. 

B6.1. Describir os feitos políticos, económicos, sociais e culturais que explican 

o xurdimento dos dous bloques antagónicos, clasificándoos e presentándoos 

adecuadamente. 

HMCB6.1.1. Localiza nun mapa os países que formaban os bloques comunista e 

capitalista. 
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1. Avaliación e cualificación 

 

Procedementos: 

 Os relacionados coa localización, periodización e comprensión de conceptos. 

 A relación entre fenómenos. 

 Os que reflicten ou valoren a expresión do alumnado, a comprensión de 

mensaxes, a utilización crítica das fontes de información o seu alcance, a 

adaptación o seu vocabulario do aprendido. 

 Desenvolvemento de diferentes habilidades (esquematizar, confeccionar croquis 

ou mapas conceptuais, resumir…) 

 

Instrumentos utilizados no terceiro trimestre 

Actividades escritas e orais utilizando as ferramentas de GSuite, incluídas a 

teledocencia, valorando os procedementos  descritos anteriormente segundo a 

rúbrica *Anexo 1 

O alumnado con avaliacións suspensas completarán uns formularios e  

realizarán un comentario de texto de cada un dos temas tratados nas dúas 

primeriras avaliacións. Valorarase este traballo mendiante 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 con as dúas avaliacións aprobadas: media aritmética máis ata 1,5 

puntos, polo traballo desenvolvido durante o terceiro trimestre. 

 Alumnado con as dúas avaliacións suspensas ou soamente coa segunda: ata 1,5 

puntos polas actividades realizadas nos dous primeiros trimestres; ata  7 puntos 

polas tarefas de recuperación; ata 1,5 puntos polo traballo desenvolvido no 

terceiro trimestre. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Imprescindible presentar aqueles traballos que foron obrigatorios durante o curso. 

Ata 1,5 puntos. 

Exame: entrarán soamente os contidos desenvolvidos durante as clases 

presenciais. Ata 8,5 puntos. 

As cuestións desta proba  elaboraranse seguindo o mesmo esquema de 

formulacións xa coñecido polo alumnado e seguindo os criterios de avaliación 

imprescindibles. 

De no ser posible o exame, se cualificará a entrega das tarefas deseñadas para 

xuño, correspondentes aos dous primeiros trimestres. Se cualificarán seguindo a 

rúbrica *Anexo 2. 
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*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 0,75 puntos dependendo 

do número de tarefas entregadas dentro dos prazos establecidos, e ata outros 0,75 máis dependendo do 

grado de consecución das mesmas. 

TAREFAS ASIGNADAS GRADO DE CONSECUCIÓN 

Entregou o 100% das tarefas 

asignadas no prazo establecido 
0.75 

Acadou un grao de consecución moi 

satisfactorio nas tarefas asignadas. 
0,75 

Entregou o 75% das tarefas asignadas 

no prazo establecido. 
0,57 

Acadou un grao de consecución 

satisfactorio . 
0,57 

Entregou o 50% das tarefas asignadas 

no prazo establecido. 
0,38 

Acadou os estándares de 

aprendizaxe imprescindibles . 
0,38 

Entregou o 25% das tarefas asignadas 

no prazo establecido. 
0,20 

Non acadou o total dos estándares de 

aprendizaxe imprescindibles. 
0,20 

Non entregou as tarefas asignadas. 
0 

Non acadou os estándares de 

aprendizaxe imprescindibles. 
0 

 

*Anexo 2 

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 3,5 puntos dependendo do número de tarefas entregadas dentro dos 

prazos establecidos, e ata outros 3,5 puntos  máis dependendo do grado de consecución das mesmas. 

 

 

 

TAREFAS ASIGNADAS GRADO DE CONSECUCIÓN 

Entregou o 100% das tarefas 

asignadas no prazo establecido 
3,50 

Acadou un grao de consecución moi 

satisfactorio nas tarefas asignadas. 
3,50 

Entregou o 75% das tarefas asignadas 

no prazo establecido. 
2,63 

Acadou un grao de consecución 

satisfactorio . 
2.63 

Entregou o 50% das tarefas asignadas 

no prazo establecido. 
1,75 

Acadou os estándares de aprendizaxe 

imprescindibles . 
1,75 

Entregou o 25% das tarefas asignadas 

no prazo establecido. 
0,86 

Non acadou o total dos estándares de 

aprendizaxe imprescindibles. 
0,86 

Non entregou as tarefas asignadas. 
0 

Non acadou os estándares de 

aprendizaxe imprescindibles. 
0 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

Desenvolveranse contidos de ampliación  con todo o alumnado, especialmente 

cos aprobados das dúas primeiras avaliacións 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 abrangarán dende a Revolución Rusa á Guerra Fría. 

Realización de exercicios na casa e nas horas de teledocencia, explicacións 

correccións e aclaración de dúbidas. 

O alumnado con avaliacións suspensas se lle reforza con exercicios e 

aclaracións personalizadas do temario das dúas primeiras avaliacións. 

Realización de actividades para recuperar as avaliacións suspensas seguindo os 

criterios de avaliación descritos neste documento. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado conectado utilizando as ferramentas de GSuite: 

teledocencia,classroom, na súa maioría. 

 

Materiais e recursos 
Libro de texto impreso e formato dixital  

Contidos da aula virtual do IES Ribeira do Louro. 

Enlaces a páxinas web e enlaces a vídeos 
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Publicación no classroom do presente documento. 

Publicidade  Páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

B1.1. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características 

esenciais da arte grega, en relación co seu contexto histórico e cultural. 

HAB1.1.2. Define o concepto de orde arquitectónica e compara as tres ordes da 

arquitectura grega. 

HAB1.1.3. Describe os tipos de templo grego, con referencia ás características 

arquitectónicas e a decoración escultórica. 

HAB1.1.5. Explica a evolución dafigura humana masculina na escultura Grega a 

partir do "Kouros" de Anavysos, o "Doríforo" (Policleto) e o "Apoxiomenos" 

(Lisipo). 

B1.2. Explicar a función social da arte grega, especificando o papel 

desempeñado polos/as clientes e artistas, e as relacións entre eles. 

HAB1.2.1. Especifica quen eran os/as principais clientes da arte grega, e a 

consideración social da arte e dos/das artistas. 

B1.3. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte grega, 

aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 

HAB1.3.1. Identifica, analiza ecomenta as seguintes obras arquitectónicas gregas: 

Partenón, Tribuna das Cariátides do Erecteion, templo de Atenea Niké . 

 

HAB1.3.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas gregas:  Discóbolo 

(Mirón), Doríforo (Policleto),  métopas da Centauromaquia do Partenon , Hermes con 

Dioniso neno (Praxíteles), Apoxiomenos (Lisipo). 

 

B1.4. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características 

esenciais da arte romana, en relación co seu contexto histórico e cultural. 

HAB1.4.2. Especifica as achegas da arquitectura romana en relación coa grega. 

HAB1.4.3. Describe as características e funcións dos principais tipos de edificios 

romanos. 

B1.5. Explicar a función social da arte romana, especificando o papel 

desempeñado polos/as clientes e artistas, e as relacións entre eles. 

 HAB1.5.1. Especifica quen eran os/as principais clientes da arte romana, e a 

consideración social da arte e dos/das artistas. 

B1.6. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte romana, 

aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 

HAB1.6.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas 

romanas:Panteón de R oma, teatro de Mérida, Coliseo de Roma,acueduto de Segovia, 

arco de Tito en Roma. 

B2.2. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características 

esenciais da arte bizantina, en relación co seu contexto histórico e cultural. 

HAB2.2.2. Explica a arquitectura bizantina a través da igrexa de Santa Sofía de 

Constantinopla. 

B2.4. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características 

esenciais da arte prerrománica, relacionando cada un dos seus estilos cos seus 

respectivosn contextos históricos e culturais. 

HAB2.4.1. Define o concepto de arte prerrománica e especifica as súas 

manifestacións en España e en Galicia. 

HAB2.4.2. Identifica e clasifica razoadamente no seu estilo as seguintes obras: Santa 

María do Naranco (Oviedo),  Santa Comba de Bande e San Miguel de Celanova 

(Ourense). 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.5. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características 

esenciais da arte románica, en relación co seu contexto histórico e cultural. 

HAB2.5.2. Describe as características e as función das igrexas e dos mosteiros na arte 

románica. 

HAB2.5.3. Explica as características da escultura e a pintura románicas, con especial 

referencia á iconografía. 

B2.6. Explicar a función social da arte románica, especificando o papel de 

clientes e artistas, e as relacións entre eles. 
HAB2.6.1. Especifica as relación entre artistas e clientes da arte románica. 

B2.7. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte románica, 

aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 

HAB2.7.1. Identifica, analiza e comenta: arquitectura do interior da Catedral de 

Santiago,  escultura de Platerías  o Pórtico da Gloria e o interior do Mosteiro de 

Oseira. 

B2.8, Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características 

esenciais da arte gótica, en relación co seu contexto histórico e cultural. 

HAB2.8.2. Describe as características e a evolución da arquitectura gótica e especifica 

os cambios introducidos respecto á románica. 

HAB2.8.3. Describe as características e a evolución da escultura gótica, e especifica 

as súas diferenzas tipolóxicas, formais e iconográficas respecto á escultura románica. 

HAB2.8.4. Recoñece e explica as innovacións da pintura de Giotto e do Trecento 

italiano respecto á pintura románica e bizantina. 

HAB2.8.5. Explica as innovacións da pintura flamenga do século XV e cita algunhas 

obras dos seus principais representantes. 

B2.9. Explicar a función social da arte gótica, especificando o papel 

desempeñado por clientes e artistas, e as relacións entre eles. 

HAB2.9.1. Especifica as relaciónsentre artistas e clientes da arte gótica,e a súa 

variación respecto ao románico. 

B2.10. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte gótica, 

aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 

HAB2.10.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas góticas: 

fachada occidental da catedral de Reims, a catedral de León. 

 
HAB2.10.2. Identifica, analiza e comenta o grupo da Anunciación e a Visitación da 

catedral de Reims. 

 

HAB2.10.3. Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas góticas: escena de "A 

fuxida a Exipto",  “O pranto ante Cristo morto” de Giotto, na Capela Scrovegni de 

Padua, "Matrimonio Arnolfini", de Jan Van Eyck e o "Xardín das Delicias, de 

Hieronymus Bosch. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B3.1. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características 

esenciais da arte do Renacemento, en relación co seu contexto histórico e 

cultural. 

HAB3.1.2. Especifica as características da arquitectura renacentista italiana e explica 

a súa evolución, desde o Quattrocento ao manierismo. 

HAB3.1.3. Especifica as características da escultura renacentista italiana e explica a 

súa evolución, desde o Quattrocento ao manierismo. 

HAB3.1.6. Explica a peculiaridade da pintura veneciana do Cinquecento e cita os 

artistas máis representativos. 

B3.2. Explicar a función social da arte especificando o papel desempeñado por 

patróns, academias, clientes e artistas, e as relación entre eles. 

HAB3.2.1. Describe a práctica do patrocinio no Renacemento italiano e as novas 

reivindicacións dos artistas en relación co seu recoñecemento social e a natureza do 

seu labor. 

B3.3. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte 

doRenacemento, aplicando  un método que abranga diferentes enfoques 

(técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 

HAB3.3.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas do 

Renacemento italiano: cúpula de Santa María das Flores e interior da igrexa de 

SanLorenzo, ambas en Florencia e de Brunelleschi; Michelozo: Palacio 

Medici‐Ricardi  ; Bramante: San Pietro in Montorio;   Cúpula de San Pedro do 

Vaticano de Miguel Anxo ;  Giacomo della Porta e Vignola; El Gesú de Roma de 

Vignola;  Palladio Vila Capra (Villa Rotonda) en Vicenza. 

 
HAB3.3.2. Identifica, analiza e  comenta as seguintes esculturas do Renacemento 

italiano: Donatello: David e o Gattamelata ;  Miguel Anxo: David, Moisés,  esculturas 

das tumbas dos Medicis e a Piedade do Vaticano 

 

HAB3.3.3. Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas do Renacemento 

italiano: "O tributo da moeda" de Masaccio; Leonardo: A Virxe das Rocas, A 

Gioconda. Rafael:. A Escola de Atenas   . A bóveda da Capela Sixtina de Miguel 

Anxo.  Tiziano: O retrato de Carlos V na batalla de Mühlberg, a Venus de Urbino. 

B3.4. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características 

esenciais da arte española do Renacemento, en relación co seu contexto 

histórico e cultural, sociolóxico e histórico) 

HAB3.4.1. Especifica as características peculiares do Renacemento español en 

comparación co italiano. 

B3.5. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte española do 

Renacemento, aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 

HAB3.5.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras do Renacemento español: 

mosteiro de San Lorenzo de El Escorial, de Juan de Herrera; pinturas de El Greco "O 

martirio de San Mauricio", "O enterro do Señor de Orgaz", "A adoración dos 

pastores", 

B3.6. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características 

esenciais da arte do Barroco, en relación co seu contexto histórico e cultural. 
HAB3.6.1. Explica as características esenciais do Barroco. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B3.7. Explicar a función social da arte especificando o papel desempeñado por 

patróns, academias, clientes e artistas, e as relación entre eles. 

HAB3.7.1. Describe o papel desempeñado no século XVIII polas academias en toda 

Europa e, en particular, polo Salón de París. 

B3.8. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte do Barroco, 

aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 

HAB3.8.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas do Barroco 

europeo do século XVII: fachada de San Pedro do Vaticano, de Carlo Maderno; 

columnata da praza de San Pedro do Vaticano, de Bernini; San Carlos das Catro 

Fontes en Roma, de Borromini. 

HAB3.8.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas de Bernini: "David", 

"Apolo" e "Dafne", "A éxtase de Santa Teresa" 

HAB3.8.3. Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas do Barroco europeo do 

século XVII: "Vocación de San Mateo" de Caravaggio. 

B3.10. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte española do 

Barroco, aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 

HAB3.10.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras. Arquitectura: Andrade: 

Torre do Reloxo da Catedral de Santiago;  Fernando de Casas: Fachada do 

Obradoiro ; Simón Rodríguez: Fachada de Santa Clara de Santiago. Escultura: 

Gregorio Fernández: A Piedade . Pintura: Velázquez: O aguador de Sevilla, a  fragua 

de Vulcano,  a rendición de Breda, as   Meninas. 

B4.1. Analizar a obra de Goya e identificar nela os trazos propios das correntes 

da súa época e os que anticipan diversas vangardas posteriores. 

HAB4.1.1. Analiza a evolución da obra de Goya como pintor e gravador, desde a súa 

chegada á Corte ata o seu exilio final en Bordeos. 

B4.2. Clasificar, analizar e comentar obras significativas de Goya, aplicando un 

método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, 

sociolóxico e histórico). 

HAB4.2.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras de Goya: "O parasol", "A 

familia de Carlos IV", "O 2 de maio de 1808 en Madrid" ("A loita cos mamelucos"), 

"Os fusilamentos do 3 de maio de 1808" "Saturno devorando un fillo". 

B4.5. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características 

esenciais da pintura do século XIX, relacionando cada un dos seus estilos cos 

seus respectivos contextos históricos e culturais. 

HAB4.5.5. Describe as características xerais do Impresionismo e o 

Neoimpresionismo. 

B4.6. Explicar a evolución cara á independencia dos artistas respecto aos 

clientes, especificando o papel desempeñado polas academias, os salóns, as 

galerías privadas e os marchantes. 

HAB4.6.1. Explica os cambios que se producen no século XIX nas relacións entre 

artistas e clientes, referidos á pintura. 

B4.7. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da pintura do século 

XIX, aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 

HAB4.7.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas do século XIX: Manet: 

O almorzo campestre.   Monet: Impresión, sol nacente e a serie da catedral de Rouen.  

Cezanne: natureza morta con tarteira e os xogadores de cartas. Van Gogh: A noite 

estrelada.   Gauguin: despois do sermón e O Mercado.   Seurat: a tarde de domingo na 

Grande Jatte 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B5.1. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características 

esenciais das vangardas artísticas das artes plásticas na primeira metade do 

século XX, relacionando cada unha delas cos seus respectivos contextos 

históricos e culturais. 

HAB5.1.1. Define o concepto de vangarda artística en relación co acelerado ritmo de 

cambios na sociedade da época e a liberdade creativa dos/das artistas iniciada na 

centuria anterior. 

B5.2. Clasificar, analizar e comentarobras significativas da plástica da primeira 

metade do século XX, aplicando un método que abranga diferentes enfoques 

(técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico). 

HAB5.2.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras: "A alegría de vivir", de 

Matisse; "As señoritas de Aviñón", "Retrato de Ambroise Vollard", "Natureza morta 

con cadeira de reixa de cana" e "Guernica", de Picasso; "O berro", de Munch; "A rúa", 

de Kirchner; “Primeira acuarela abstracta”  de Kandinsky; "Táboa número 1", de 

Mondrian; "L.H.O.O.Q." e “A Fonte”, de Duchamp; "A chave dos campos", de 

Magritte; "O entroido de Arlequín" e "Mulleres e paxaros á luz da lúa", de Miró; "A 

persistencia da memoria", de Dalí. 

B5.3. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características  

esenciais da arquitectura da primeira metade do século XX, relacionando cada 

unha delas cos seus respectivos contextos históricos e culturais. 

HAB5.3.1. Explica o proceso de configuración e os trazos esenciais do Movemento 

Moderno en arquitectura. 

HAB5.3.2. Especifica as achegas da arquitectura orgánica ao Movemento Moderno. 

B5.4. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arquitectura do 

século XX, aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 

HAB5.4.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas: pavillón 

de Alemaña en Barcelona e  edificio Seagram en Nova York, de Mies van der Rohe; 

Vila Saboia en Poissy (Francia), de Le Corbusier; casa Kaufman (Casa da Cascada), o 

museo Guggenheim de Nova York de Frank Lloyd Wright. 

B6.3. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características 

esenciais das artes plásticas desde a segunda metade do século XX, no marco 

das novas relacións entre clientes, artistas e público que caracterizan o mundo 

actual. 

HAB6.4.1. Identifica o autor e a corrente artística (non necesariamente o título), e 

analiza e comenta as seguintes obras: Pollok: Uno: Número 31 (1950, MOMA) .  

Tapies: Pintura (1955, Museo Nacional de arte Reina Sofía) . "Equivalente VIII", de 

Carl André, exemplo de minimalismo.  "Unha e tres cadeiras", de J. Kosuth, exemplo 

de carácter conceptual  "Marilyn Monroe" (serigrafía de 1967), de A. Warhol, 

exemplo de Pop Art. 

B6.4. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte desde a 

segunda metade do século XX, aplicando un método que abranga diferentes 

enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 

B7.1. Utilizar a terminoloxía específica da arte nas exposicións orais e escritas, 

denominando con precisión os elementos e as técnicas principais. 

HAB7.1.1. Utiliza con corrección a terminoloxía específica das artes en exposicións 

orais e escritas. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 Os relacionados coa localización, periodización e comprensión de conceptos. 

 A relación entre fenómenos. 

 Os que reflicten ou valoren a expresión do alumnado, a comprensión de 

mensaxes, a utilización crítica das fontes de información o seu alcance. 

 A elaboración das actividades de cada unidade: (monografías, resumos, 

traballos de aplicación e síntese, textos escritos,  glosario de termos) 

Instrumentos utilizados no terceiro trimestre 

Actividades escritas e orais utilizando as ferramentas de GSuite, incluídas a 

teledocencia, valorando os procedementos  descritos anteriormente segundo a 

rúbrica *Anexo 1 

O alumnado con avaliacións suspensas  realizarán actividades de recuperación: 

aspectos teóricos e prácticos dos contidos establecidos no grupo de traballo de 

Historia da Arte  para ABAU, dende a arte clásica ata a arte barroca. 

Valorarase este traballo mendiante 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. (Seguindo o 

modelo ABAU). 

Cualificación final 

 Alumnado con as dúas avaliacións aprobadas: media aritmética das dúas 

cualificacións, máis ata 1,5 punto, polo traballo desenvolvido durante o terceiro 

trimestre. 

 Alumnado con as dúas avaliacións suspensas ou soamente coa segunda: ata 1,5 

puntos polas actividades realizadas nos dous primeiros trimestres; ata  7 puntos 

polas tarefas de recuperación; ata 1,5 puntos polo traballo desenvolvido no 

terceiro trimestre. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Imprescindible presentar aqueles traballos que foron obrigatorios durante o curso. 

Ata 1,5 puntos. 

Exame: entrarán soamente os contidos desenvolvidos durante as clases 

presenciais. Ata 8,5 puntos. 

As cuestións desta proba  elaboraranse seguindo o mesmo esquema de 

formulacións xa coñecido polo alumnado (modelo ABAU) e seguindo os criterios 

de avaliación imprescindibles. 

De no ser posible o exame, se cualificará a entrega das tarefas deseñadas para 

xuño, correspondentes aos dous primeiros trimestres. Se cualificarán seguindo 

a rúbrica *Anexo 2. 
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*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 0,75 puntos dependendo 

do número de tarefas entregadas dentro dos prazos establecidos, e ata outro 0,75 máis dependendo do 

grado de consecución das mesmas. 

TAREFAS ASIGNADAS GRADO DE CONSECUCIÓN 

Entregou o 100% das tarefas 

asignadas no prazo establecido 
0.75 

Acadou un grao de consecución moi 

satisfactorio nas tarefas asignadas. 
0,75 

Entregou o 75% das tarefas asignadas 

no prazo establecido. 
0,57 

Acadou un grao de consecución 

satisfactorio . 
0,57 

Entregou o 50% das tarefas asignadas 

no prazo establecido. 
0,38 

Acadou os estándares de 

aprendizaxe imprescindibles . 
0,38 

Entregou o 25% das tarefas asignadas 

no prazo establecido. 
0,20 

Non acadou o total dos estándares 

de aprendizaxe imprescindibles. 
0,20 

Non entregou as tarefas asignadas. 
0 

Non acadou os estándares 

deaprendizaxe imprescindibles. 
0 

 

*ANEXO 2 

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 3,5 puntos dependendo do número de tarefas entregadas dentro dos 

prazos establecidos, e ata outros 3,5 puntos  máis dependendo do grado de consecución das mesmas. 

 

  

TAREFAS ASIGNADAS GRADO DE CONSECUCIÓN 

Entregou o 100% das tarefas 

asignadas no prazo establecido 
3,5 

Acadou un grao de consecución moi 

satisfactorio nas tarefas asignadas. 
3,5 

Entregou o 75% das tarefas asignadas 

no prazo establecido. 
2,63 

Acadou un grao de consecución 

satisfactorio . 
2.63 

Entregou o 50% das tarefas asignadas 

no prazo establecido. 
1,75 

Acadou os estándares de 

aprendizaxe imprescindibles . 
1,75 

Entregou o 25% das tarefas asignadas 

no prazo establecido. 
0,86 

Non acadou o total dos estándares de 

aprendizaxe imprescindibles. 
0,86 

Non entregou as tarefas asignadas. 
0 

Non acadou os estándares de 

aprendizaxe imprescindibles. 
0 
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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 os 

contidos programados para ABAU 

Estes contidos abrangarán dende a arte de Goya ata as manifestacións artísticas 

do século XX. 

Realización de exercicios na casa e nas horas de teledocencia, explicacións 

correccións e aclaración de dúbidas. 

O alumnado con avaliacións suspensas se lle reforza con exercicios e 

aclaracións personalizadas do temario das dúas primeiras avaliacións. 

Presentarán tarefas  de análise das obras seleccionadas para ABAU: 

clasificación da obra, contexto histórico de dita obra, e o análise propiamente 

artístico. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado conectado utilizando as ferramentas de GSuite:  

teledocencia,classroom,. 

 

Materiais e recursos 
Contidos da aula virtual do IES Ribeira do Louro. 

Enlaces a páxinas web e enlaces a vídeos 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Publicación no classroomdo presente documento. 

Publicidade  Na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

B1.1. Explicar as características dos principais feitos e procesos históricos da 

Península Ibérica desde a prehistoria ata a desaparición da monarquía visigoda, 

e identificar as súas causas e consecuencias. 

HEB1.1.1. Explica as diferenzas entre a economía e a organización social do 

Paleolítico e do Neolítico, e as causas do cambio. 

HEB1.1.5. Explica o diferente nivel de desenvolvemento das áreas celta e ibérica en 

vésperas da conquista romana en relación coa influencia recibida dos indoeuropeos, o 

reino de Tartesos e os colonizadores fenicios e gregos. 

HEB1.1.7. Define o concepto de romanización e describe os medios empregados para 

levala a cabo. 

HEB1.1.8. Compara o ritmo e grao de romanización dos territorios peninsulares. 

HEB1.1.9. Resume as características da monarquía visigoda e explica por que 

alcanzou tanto poder a igrexa e a nobreza. 

B2.1. Explicar a evolución dos territorios musulmáns na Península, describindo 

as súas etapas políticas e os cambios económicos, sociais e culturais que 

introduciron. 

HEB2.1.1. Explica as causas da invasión musulmá e da súa rápida ocupación da 

Península. 

HEB2.1.3. Describe a evolución política de Al-Andalus. 

HEB2.1.4. Resume os cambios económicos, sociais e culturais introducidos polos 

musulmáns en Al-Andalus. 

B2.2. Explicar a evolución e configuración política dos reinos cristiáns, en 

relación co proceso de reconquista e o concepto patrimonial da monarquía. 

 HEB2.2.3. Compara a organización política da coroa de Castela, a de Aragón e o 

reino de Navarra ao remate da Idade Media. 

 
HEB2.2.4. Comenta o ámbito territorial e as características de cada sistema de 

repoboación, así como as súas causas e as súas consecuencias. 
B2.3. Diferenciar as tres grandes fases da evolución económica dos reinos cristiáns 

durante toda a Idade Media (estancamento, expansión e crise), e sinalar os seus factores 

e as súas características. 

HEB2.3.1. Describe as grandesfases da evolución económica dos territorios cristiáns 

durante a Idade Media. 

B2.4. Analizar a estrutura social dos reinos cristiáns e describir o réxime 

señorial e as características da sociedade estamental. 

HEB2.4.1. Explica a orixe e as características do réxime señorial e a sociedade 

estamental no ámbito cristián. 
B3.1. Analizar o reinado dos Reis Católicos como unha etapa de transición entre a 

Idade Media e a Idade Moderna, e identificar as reminiscencias medievais e os feitos 

salientables que abren o camino á modernidade. 

HEB3.1.1. Define o concepto de unión dinástica aplicado a Castela e Aragón en 

tempos dos Reis Católicos e describe as características do novo Estado. 

B3.2. Explicar a evolución e a expansión da monarquía hispánica durante o 

século XVI, diferenciando os reinados de Carlos I e Filipe II. 

HEB3.2.1. Compara os imperios territoriais de Carlos I e de Filipe 

II, e explica os problemas que provocaron. 

B3.3. Explicar as causas e as consecuencias da decadencia da monarquía hispánica no 

século XVII, relacionando os problemas internos, a política exterior e a crise 

económica e demográfica. 
HEB3.3.1. Describe a práctica do valemento e os seus efectos na crise da monarquía. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 

HEB3.3.2. Explica os principais proxectos de reforma do Conde Duque de Olivares. 

HEB3.3.3. Analiza as causas da guerra dos Trinta Anos e as súas consecuencias para a 

monarquía hispánica e para Europa. 

HEB3.3.4. Compara e comenta as rebelións de Cataluña e Portugal de 1640. 

HEB3.3.5. Explica os principais factores da crise demográfica e económica do século 

XVII, e as súas consecuencias. 

B4.1. Analizar a Guerra de Sucesión española como contenda civil e europea, e 

explicar as súas consecuencias para a política exterior española e a nova orde 

internacional. 

HEB4.1.1. Explica as causas da Guerra de Sucesión Española e a composición dos 

bandos en conflito. 

HEB4.1.3. Detalla as características da nova orde europea xurdida da Paz de Utrecht e 

o papel de España nela. 

B4.2. Describir as características do novo modelo de Estado, especificando o 

alcance das reformas promovidas polos primeiros monarcas da dinastía 

borbónica. 

HEB4.2.1. Define os decretos de nova planta e explica a súa importancia na 

configuración do novo Estado borbónico. 

B4.3. Comentar a situación inicial dos sectores económicos, detallando os 

cambios introducidos e os obxectivos da nova política económica. 

HEB4.3.3. Explica a política industrial da monarquía e as medidas adoptadas respecto 

ao comercio con América. 

B4.5. Expor os conceptos fundamentais do pensamento ilustrado, identificando 

as súas vías de difusión. 

HEB4.5.1. Comenta as ideas fundamentais da Ilustración e define o concepto de 

despotismo ilustrado. 

B5.1. Analizar as relacións entre España e Francia desde a Revolución 

Francesa ata a Guerra da Independencia, e especificar en cada fase os 

principais acontecementos e as súas repercusións para España. 

HEB5.1.2. Describe a Guerra da Independencia: as súas causas, a composición dos 

bandos en conflito e o desenvolvemento dos acontecementos 

B5.2. Comentar o labor lexislador das Cortes de Cádiz, en relación co ideario 

do liberalismo. 

HEB5.2.1. Compara as Cortes de Cádiz coas estamentais do Antigo Réxime. 

HEB5.2.2. Comenta as características esenciais da Constitución de 1812. 

B5.3. Describir as fases do reinado de Fernando VII, e explicar os principais 

feitos de cada unha. 

HEB5.3.1. Detalla as fases do conflito entre liberais e absolutistas durante o reinado 

de Fernando VII. 

B6.2. Analizar a transición definitiva do Antigo Réxime ao réxime liberal 

burgués durante o reinado de Isabel II, explicar o protagonismodos militares e 

especificando os cambios políticos, económicos e sociais. 

HEB6.2.1. Describe as características dos partidos políticos que xurdiron durante o 

reinado de Isabel II. 

HEB6.2.2. Resume as etapas da evolución política do reinado de Isabel II desde a súa 

minoría de idade, e explica o papel dos militares. 

HEB6.2.4. Compara as desamortizacións de Mendizábal e Madoz, e especifica os 

obxectivos dunha e outra. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B6.4. Explicar o Sexenio Democrático como período de procura de alternativas 

democráticas á monarquía isabelina, especificando os grandes conflitos 

internos e externos que desestabilizaron o país. 

HEB6.4.1. Explica as etapas políticas do Sexenio Democrático. 

HEB6.4.2. Describe as características esenciais da Constitución democrática de 1869. 

HEB6.4.3. Identifica os grandes conflitos do sexenio e explica as súas consecuencias 

políticas. 

B6.5. Describir as condicións de vida das clases traballadoras e os inicios do 

movemento obreiro en España, en relación co desenvolvemento do movemento 

obreiro internacional. 

HEB6.5.1. Relaciona a evolución do movemento obreiro español durante o Sexenio 

Democrático coa do movemento obreiro internacional. 

B7.1. Explicar o sistema político da Restauración, distinguindo a súa teoría e o 

seu funcionamento real. 

HEB7.1.1. Explica os elementos fundamentais do sistema político ideado por 

Cánovas. 

HEB7.1.2. Especifica as características esenciais da Constitución de 1876. 

HEB7.1.3. Describe o funcionamento real do sistema político da Restauración. 

B7.2. Analizar os movementos políticos e sociais excluídos do sistema, 

especificando a súa evolución durante o período estudado. 

HEB7.2.1. Resume a orixe e a evolución do catalanismo, o nacionalismo vasco e o 

rexionalismo galego. 

HEB7.2.2. Analiza as correntes ideolóxicas do movemento obreiro e labrego español, 

así como a súa evolución durante o derradeiro cuarto do século XIX. 

B7.4. Explicar o desastre colonial e a crise do 98, identificando as súas causas e 

as súas consecuencias. 

HEB7.4.3. Especifica as consecuencias para España da crise do 98 nos ámbitos 

económico, político e ideolóxico. 

B8.2. Analizar os sectores económicos e especificar a situación herdada, as 

transformacións designo liberal e as consecuencias 

HEB8.2.3. Describe a evolución da industria téxtil catalá, a siderurxia e a minaría ao 

longo do século XIX. 

HEB8.2.4. Compara a revolución industrial española coa dos países máis avanzados 

de Europa. 

HEB8.2.6. Explica os obxectivos da rede ferroviaria e as consecuencias da lei xeral de 

ferrocarrís de 1855. 

HEB8.2.7. Compara os apoios, os argumentos e as actuacións de proteccionistas e 

librecambistas ao longo do século XIX. 

B9.1. Relacionar o rexeneracionismo xurdido da crise do 98 co revisionismo 

político dos primeiros gobernos, e especificar as súas actuacións máis 

importantes. 

HEB9.1.1. Define en que consistiu o revisionismo político inicial do reinado de 

Afonso XIII, e as principais medidas adoptadas. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B9.2. Analizar as causas da quebra do sistema político da Restauración e 

identificar os factores internos e os externos. 

HEB9.2.1. Especifica a evolución das forzas políticas de oposición ao sistema: 

republicanos e nacionalistas. 

HEB9.2.2. Explica as repercusións da I Guerra Mundial e da Revolución Rusa en 

España. 

HEB9.2.3. Analiza as causas, os principais feitos e as consecuencias da intervención 

de España en 

Marrocos entre 1904 e 1927. 

HEB9.2.4. Analiza a crise xeral de 1917: as súas causas, manifestacións e 

consecuencias. 

B9.3. Explicar a ditadura de Primode Rivera como solución autoritaria á crise 

do sistema, e describir as súas características, etapas e actuacións. 

HEB9.3.1. Especifica as causas do golpe de estado de Primo de Rivera e os apoios 

con que contou inicialmente. 

HEB9.3.2. Describe a evolución da ditadura de Primo de Rivera, desde o directorio 

militar ao directorio civil e o seu remate. 

HEB9.3.3. Explica as causas da caída da monarquía. 

B10.1. Explicar a II República como solución democrática ao afundimento do 

sistema político da Restauración, enmarcándoa no contexto internacional de 

crise económica e conflitividade social 

HEB10.1.1. Explica as causas que levaron á proclamación da II República e relaciona 

as súas dificultades coa crise económica mundial dos anos 30. 

HEB10.1.2. Diferencia as forzas de apoio e oposición á República nos seus comezos, 

e describe as súas razóns e as principais actuacións. 

B10.2. Diferenciar as etapas da República ata o comezo da Guerra Civil, 

especificando os feitos e as actuacións principais en cada unha. 

HEB10.2.1. Resume as reformas impulsadas durante o bienio reformista da 

República. 

HEB10.2.2. Especifica as características esenciais da Constitución de 1931. 

HEB10.2.3. Analiza o proxecto de reforma agraria: as súas razóns, o seu 

desenvolvemento e os seus efectos. 

B10.3. Analizar a Guerra Civil, identificando as súas causas e as 

consecuencias, a intervención internacional e o curso dos acontecementos nas 

dúas zonas. 

HEB10.3.2. Relaciona a Guerra Civil española co contexto internacional. 

HEB10.3.3. Compara a evolución política e a situación económica dos dous bandos 

durante a guerra. 

B11.1. Analizar as características do franquismo e a súa evoluciónno tempo e 

especificar as transformacións políticas, económicas e sociais que se 

produciron, en relación coa cambiante situación internacional. 

HEB11.1.3. Explica a organización política do Estado franquista. 

HEB11.1.4. Explica as relación exteriores, a evolución política e a situación 

económica de España desde o remate da Guerra Civil ata 1959. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 

HEB11.1.5. Explica as relación exteriores, a evolución política e as transformacións 

económicas e sociais de España desde 1959 ata 1973. 

HEB11.1.6. Especifica as causas da crise final do franquismo desde 1973. 

HEB11.1.8. Explica a política económica do franquismo nas súas etapas e a evolución 

económica do país. 

HEB11.1.10. Especifica os grupos de oposición política ao réxime franquista e 

comenta a súa evolución no tempo. 

B12.1. Describir as dificultades da transición á democracia desde o franquismo 

nun contexto de crise económica, e explicar as medidas que permitiron a 

celebración das primeiras eleccións democráticas. 

HEB12.1.1. Explica as alternativas políticas que se propuñan tras a morte de Franco, e 

quen defendía cada unha. 

HEB12.1.2. Describe o papel desempeñado polo Rei durante a transición. 

HEB12.1.3. Describe as actuacións impulsadas polo presidente de Goberno Adolfo 

Suárez para a reforma política do réxime franquista: lei para a reforma políticade 

1976, lei de amnistía de 1977,etc. 

 HEB12.1.4. Explica as causas e os obxectivos dos Pactos da Moncloa. 

B12.2. Caracterizar o novo modelode Estado democrático establecido  na 

Constitución de 1978, especificandoas actuacións previas encamiñadas a 

alcanzar o máis amplo acordo social e político. 

HEB12.2.1. Explica o proceso de elaboración e aprobación da Constitución de 1978 e 

as súas características  esenciais. 

HEB12.2.2. Describe como se estableceron as preautonomías de Cataluña e o País 

Vasco. 

B12.3. Analizar a evolución económica, social e política de España desde o 

primeiro Goberno constitucional de 1979 ata a aguda crise económica iniciada 

en 2008, sinalando as ameazas máis salientables ás que se enfronta e os efectos 

da plena integración en Europa. 

HEB12.3.4. Analiza o impacto da ameaza terrorista sobre a normalización 

democrática de España, describe a xénese e evolución das organizacións terroristas 

que actuaron desde a transición democrática ata os nosos días (ETA, GRAPO, etc.) e 

reflexiona sobre outros temas relacionados: a cidadanía ameazada, os movementos 

asociativos de vítimas, a mediación en conflitos, etc. 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 Os relacionados coa localización, periodización e comprensión de conceptos. 

 A relación entre fenómenos. 

 Os que reflicten ou valoren a expresión do alumnado, a comprensión de 

mensaxes, a utilización crítica das fontes de información o seu alcance, a 

adaptación o seu vocabulario do aprendido. 

 Desenvolvemento de diferentes habilidades (esquematizar, confeccionar croquis 

ou mapas conceptuais, resumir…) 

 

Instrumentos utilizados no terceiro trimestre 

Actividades escritas e orais utilizando as ferramentas de GSuite, incluídas a 

teledocencia, valorando os procedementos  descritos anteriormente segundo a 

rúbrica *Anexo 1 

O alumnado con avaliacións suspensasrealizarán actividades de recuperación: 

composicións históricas seguindo as directrices do grupo de traballo de 

Historia para ABAU, sobre os temas correspondentes ao século XIX. 

Valorarase este traballo mendiante 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. (Seguindo o 

modelo ABAU). 

Cualificación final 

 Alumnado con as dúas avaliacións aprobadas: media aritmética das dúas 

cualificacións, máis ata 1,5 punto, polo traballo desenvolvido durante o terceiro 

trimestre. 

 Alumnado con as dúas avaliacións suspensas ou soamente coa segunda: ata 1,5 

puntos polas actividades realizadas nos dous primeiros trimestres; ata  7 puntos 

polas tarefas de recuperación; ata 1,5 puntos polo traballo desenvolvido no 

terceiro trimestre. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Imprescindible presentar aqueles traballos que foron obrigatorios durante o curso. 

Ata 1,5 puntos. 

Exame: entrarán soamente os contidos desenvolvidos durante as clases 

presenciais. Ata 8,5 puntos. 

As cuestións desta proba  elaboraranse seguindo o mesmo esquema de 

formulacións xa coñecido polo alumnado (modelo ABAU) e seguindo os criterios 

de avaliación imprescindibles. 

De no ser posible o exame, se cualificará a entrega das tarefas deseñadas para 

xuño, correspondentes aos dous primeiros trimestres. Se cualificarán seguindo 

a rúbrica *Anexo 2. 
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*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 0,75 puntos dependendo 

do número de tarefas entregadas dentro dos prazos establecidos, e ata outro 0,75 máis dependendo do 

grado de consecución das mesmas. 

TAREFAS ASIGNADAS GRADO DE CONSECUCIÓN 

Entregou o 100% das tarefas 

asignadas no prazo establecido 
0.75 

Acadou un grao de consecución moi 

satisfactorio nas tarefas asignadas. 
0,75 

Entregou o 75% das tarefas asignadas 

no prazo establecido. 
0,57 

Acadou un grao de consecución 

satisfactorio . 
0,57 

Entregou o 50% das tarefas asignadas 

no prazo establecido. 
0,38 

Acadou os estándares de 

aprendizaxe imprescindibles . 
0,38 

Entregou o 25% das tarefas asignadas 

no prazo establecido. 
0,20 

Non acadou o total dos estándares de 

aprendizaxe imprescindibles. 
0,20 

Non entregou as tarefas asignadas. 
0 

Non acadou os estándares 

deaprendizaxe imprescindibles. 
0 

 

*ANEXO 2 

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 3,5 puntos dependendo do número de tarefas entregadas dentro dos 

prazos establecidos, e ata outros 3,5 puntos  máis dependendo do grado de consecución das mesmas. 

 

  

TAREFAS ASIGNADAS GRADO DE CONSECUCIÓN 

Entregou o 100% das tarefas 

asignadas no prazo establecido 
3,5 

Acadou un grao de consecución moi 

satisfactorio nas tarefas asignadas. 
3,5 

Entregou o 75% das tarefas asignadas 

no prazo establecido. 
2,63 

Acadou un grao de consecución 

satisfactorio . 
2.63 

Entregou o 50% das tarefas asignadas 

no prazo establecido. 
1,75 

Acadou os estándares de 

aprendizaxe imprescindibles . 
1,75 

Entregou o 25% das tarefas asignadas 

no prazo establecido. 
0,86 

Non acadou o total dos estándares de 

aprendizaxe imprescindibles. 
0,86 

Non entregou as tarefas asignadas. 
0 

Non acadou os estándares de 

aprendizaxe imprescindibles. 
0 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

Desenvolveranse contidos de ampliación  con todo o alumnado, traballando os 

contidos programados para ABAU 

Estes contidos abrangarán dende a Segunda  República ata a consolidaciónda 

democracia: osgobernos do PSOE. 

Realización de exercicios na casa e nas horas de teledocencia, explicacións 

correccións e aclaración de dúbidas. 

O alumnado con avaliacións suspensas se lle reforza con exercicios e 

aclaracións personalizadas do temario das dúas primeiras avaliacións. 

Traballos de redacción con textos históricos, para recuperar as avaliacións 

suspensas seguindo os criterios de avaliación descritos neste documento. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado conectado utilizando as ferramentas de GSuite: 

teledocencia,classroom, na súa maioría. 

 

Materiais e recursos 
Libro de texto impreso e formato dixital  

Contidos da aula virtual do IES Ribeira do Louro. 

Enlaces a páxinas web e enlaces a vídeos 
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Publicación no classroomdo presente documento. 

Publicidade  Na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

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 
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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. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Percibir e apreciar a importancia da protección dos espazos naturais. 
B.1.1.2. Enumera criterios para recoñecer o valor engadido de determinados espazos naturais.  

CSC CD 

B1.1. Percibir e apreciar a importancia da protección dos espazos naturais. 
B.1.1.3. Expón as achegas de determinadas paisaxes ao desenvolvemento sostible e ao ben colectivo. 

CSC CD 

B.1.2. Identificar, describir e axuizar a acción humana sobre o medio ambiente e as súas 
consecuencias. 

B.1.2.3. Axuíza actuacións concretas da intervención humana valorando os seus resultados.  

CSIEE CCEC 

B1.3. Propor estratexias para a conservación e mellora do entorno natural e resolver os 
problemas que se presenten. 

B1.3.3. Argumenta a incidencia da acción humana sobre o medioambente e formula iniciativas para 

compensala.  

CAA CSIEE 

B2.1. Estimar o impacto da globalización económica, do comercio internacional e dos procesos 
de integración. 

B2.1.3. Argumenta as razóns que xustifican e inflúen no intercambio económico entre países.  

                                                                CCL CMCCT 

B2.3. Pescudar o impacto da revolución tecnolóxica a nivel local, rexional, nacional e global, 
previndo posibles escenarios ambientais transnacionais e discutindo as novas realidades do 
espazo globalizado. 

B2.3.2. Analiza algunhas ideas de progreso e retroceso na implantación das TIC a distintos niveis 

xeográficos  

                                                                       CD CMCT 

B3.1. Describir os aspectos socioeconómicos, políticos e culturais da Idade Media. 

B3.1.1. Coñece os trazos representativos desde a caída do Imperio romano ata a Idade Moderna: 

os reinos xermánicos e cristiáns, o Imperio bizantino, e os pobos musulmáns da Idade Media.  

                                                               CAA CSC CCL 
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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: 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 4 DE 5 CENTRO:IES RIBEIRA DO LOURO 
CURSO:2º ESA 

MATERIA:ÁMBITO SOCIAL 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

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. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1 Analizar as relacións entre o bloque de USA e a URSS para 
comprender o concepto da “Guerra Fría”. 

B1.1.1 Interpreta a evolución dos EEUU e da URSS e os seus aliados a partir de 
fontes literarias e audiovisuais. 

B1.1.2 Utiliza fontes históricas e historiográficas para comprender e explicar 
conflitos da época da guerra fría. 

B1.2 Organizar os feitosmáis importantes da descolonización de 
posguerra no século XX e comprender os límites da descolonización e 
da independencia nun mundo desigual. 

B1.2.1 Describe os feitos relevantes do proceso descolonizador. 
B1.2.2 Distingue contextos diferentes do mesmo proceso. Por exemplo: África 
subsahariana (anos 50 e 60) e a India. 

B1B1.3 Contrastar as vantaxes e inconvenientes da evolución económica, 
política, social e cultural dos grandes bloques políticos do século XX e as 
consecuencias inmediatas e posteriores. 

B1.3.1 Relaciona a organización política coa evolución social, económica e 
cultural dos dous grandes sistemas socioeconómicos de finais do século 
XX. 

B1.3.2 Desenvolve unha actitude crítica ante os diferentes enfoques dun 
mesmo feito histórico, analizando e contrastando as fontes de 
información. 

B1.3.3 Sopesa as consecuencias positivas e os problemas que xeran as 
diferentes posturas para tomar decisións políticas e económicas. 

B1.4.1 Analizar o establecemento da ditadura en España, a súa 
evolución e consecuencias. 

B1.4.1 Coñece o proceso que conduxo da Guerra Civil á Ditadura. 

B1.4.2 Coñecer os principias feitos que conducironao cambio político e 
social na España despois de 1975, e sopesar distintas interpretacións 
sobre ese proceso. 

B1.4.2 Describe a situación da posguerra durante a ditadura española na 
relación con outros contextos similares. 

B1.4.3 Enxuicia as consecuencias do réxime ditatorial en España no século XX. 
B1.4.4 Elabora unha cronoloxía de acontecementos fundamentais da 

transición española. 
B1.4.5 Valora os acertos do proceso de democratización en España. 
B1.4.6 Analiza feitos e acontecementos conflitivos na España democrática. 

B1.5 Definir a globalización e identificar algúns dos seus factores. 
Identificar algúns dos cambios fundamentais que supón a revolución 
tecnolóxica. Consecuencias. 

B1.5.1 Busca na prensa novas sobre algún sector con relacións globalizadas e 
elabora argumentos a favor e en contra. 

B2.1 Describir as calidades persoais e as destrezas asociadas á iniciativa B2.1.1 Identifica as calidades persoais, as actitudes, as aspiracións e a 
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emprendedora, analizando os requisitos de distintos postos de traballo 
e actividades empresariais. 

formación propias das persoas con iniciativa emprendedora, e describe a 
actividade dos/das empresarios/as e o seu papel na xeración de traballo e 
benestar social. 

B2.1.2 Investiga con medios telemáticos as áreas de actividade profesional da 
súa contorna, os tipos de empresa que as desenvolven e os postos de traballo 
en cada unha, razoando os requisitos para o desempeño profesional en cada 
un deles. 

B2.2 Tomar decisións sobre o itinerario vital propio comprendendo as 
posibilidades de emprego, o autoemprego e a carreira profesional en 
relación coas habilidades persoais e as alternativas de formación e 
aprendizaxeao longo da vida. 

B2.2.1 Deseña un proxecto de carreira profesional propia relacionando as 
posibilidades do ámbito coas calidades e as aspiracións persoais e 
valorando a opción do autoemprego e a necesidade de formación ao 
longo da vida. 

B2.2.1 Deseña un proxecto de carreira profesional propia relacionando as 
posibilidades do ámbito coas calidades e as aspiracións persoais e valorando a 
opción do autoemprego e a necesidade de formación ao longo da vida. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Avaliación continua con carácter diagnóstico dos contidos dados no mes 
presencial e dos contidos mínimos que imos ampliando. 

Instrumentos: 
Corrección de actividades, traballos e textos entregados por mail, a través 
do DRIVE 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
1. Entrega de cuestionarios sobre textos ou vídeos expostos: 50% 
2. Entrega de traballos de síntese, análise ou investigación:50% 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Polo de agora non descartamos a posibilidade de facela presencial, na 
primeira semana de setembro. De non ser posible, pediríase a entrega dun 
traballo global onde se valoraría a adquisición das competencias clave. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
Comprensión das temáticasexpostas e produción do 100% das tarefas 
encargadas.  
 

Criterios de cualificación: 
Acadar o cumprimento polo menos ao 50% dos estándares de aprendizaxe 
exixibles estipulados. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
A entrega dos cuestionarios e traballos encargados.  
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3. Metodoloxía e actividades do 2º cuadrimestre(recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades son de reforzo dos contidos dados no mes de clases 
presenciais, mais, tamén, de ampliación de contidos en base aos 
contidos dados, posto que todos os alumnos e alumnas os reciben 
e podemos manter clases online. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Neste período de clases non presenciais, asegurámonos de que todo o 
alumnado tivese conexión a internet para que puidese recibir as 
tarefas e materiais do profesorado e, tamén, envialas de volta. 

Materiais e recursos 

✓ Usamos o gmail, para o envío de tarefas e documentos, que 
corriximos no DRIVE. 

✓ Os recursos son materiais baixados da páxina da Xunta de 
Educación para adultos (temario da ESA), material de 
elaboración propia. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Por mail e, se o alumno/a non responde, por vía telefónica. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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