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1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación  Estándar de aprendizaxe  

B1.1. 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. 

XHB1.1.1. Interpreta como inflúe nos movementos astronómicos na 

distribución da radiación solar e nas XHB1.1.2. Analiza un mapa de fusos 

horarios e diferenza zonas do planeta de similares horas.zonas bioclimáticas 

do planeta 

B1.3. Analizar e identificar o mapa, e coñecer as imaxes de satélite e os 

seus usos principais. 

 

XHB1.3.1. Clasifica e distingue tipos de imaxes de satélite e mapas. 

 

B1.4. Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou imaxe de 

satélite, utilizando datos de coordenadas xeográficas. 

 

XHB1.4.1. Localiza un punto xeográfico nun planisferio e distingue os 

hemisferios da Terra e as súas principais características. 

XHB1.4.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa, utilizando datos 

de coordenadas xeográficas. 

B1.5. Localizar no mapa mundi físico as principais unidades do relevo 

mundiais, os grandes ríos e as grandes zonas climáticas, e identificar as 

súas características 

XHB1.5.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo europeo e 

mundial 

B1.6. Ter unha visión global do medio físico europeo e mundial, e das 

súas características xerais. 

 

XHB1.6.1. Localiza nun mapa físico mundial os elementos e as referencias 

físicas principais: mares e océanos, continentes, illas e arquipélagos máis 

importantes,ríos e cadeas montañosas principais.  

XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo e 

reflictan os elementos máis importantes. 

 

B1.7. Ser capaz de describir as peculiaridades do medio físico europeo. 

 

XHB1.7.1. Explica as características xerais do relevo europeo. 

 



B1.8. Situar no mapa de Europa as unidades e os elementos principais 

do relevo continental 

XHB1.8.1. Localiza no mapa as unidades e os elementos principais do relevo 

europeo. 

 

B1.9. Coñecer, comparar e describir os grandes conxuntos bioclimáticos 

que conforman o espazo xeográfico europeo. 

 

XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os tipos de clima de Europa. 

XHB1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas bioclimáticas do noso 

continente. 

B1.10. Coñecer os principais espazos naturais do noso continente. 

 

HB1.10.1. Localiza nun mapa e en imaxes de satélite de Europa os principais 

espazos naturais. 

B1.11. Coñecer, describir e valorara acción do ser humano sobre o 

ambiente e as súas consecuencias. 

 

B1.11.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas 

ambientais actuais, e localiza páxinas e recursos da web directamente 

relacionados con eles. 

 

B3.1. Recoñecer que o pasado non está "morto e enterrado", senón 

que determina o presente e os posibles futuros e espazos, ou inflúe 

neles. 

XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son 

herdanza do pasado. 

 

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

diferenzas entre interpretacións de fontes 

XHB3.2.1. Nomea e identifica catro fontes históricas 

XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, sexan 

estas restos materiais ou textuais. 

 

B3.3. Explicar as característica 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. 

XHB3.3.1. Ordena  temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos 

salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e 

simultaneidade. 

 

B3.4. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo 

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

XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves 

xeográficos. 



 

 

 
 

  

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. 

 

B3.6. Entender o proceso de hominización. 

 

XHB3.6.1. Recoñece os cambios evolutivos ata chegar á especie humana. 

B3.7. Datar a Prehistoria e a Idade Antiga, e distinguir a escala temporal 

de etapas como estas. 

XHB3.7.1. Distingue etapas dentro da historia antiga. 

 

B3.8. Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e os 

acontecementos históricos máis salientables da Prehistoria e da Idade 

Antiga, para adquirir unha perspectiva global da súa evolución 

XHB3.8.1. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 

 

B3.9. Coñecer as características da vida humana correspondentes aos 

dous períodos en que se divide a Prehistoria: Paleolítico e Neolítico. 

 

XHB3.9.1. Explica a diferenza entre os dous períodos en que se divide a 

prehistoria e describe as características básicas da vida en cada un. 

XHB3.9.2. Analiza a transcendencia da revolución neolítica e o papel da 

muller nela. 

 

B3.10. Identificar os primeiros ritos relixiosos. XHB3.10.1. Recoñece as funcións dos primeiros ritos relixiosos como os da 

"deusa nai". 



Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles: Adaptación Curricular de  5º de Primaria 

Criterio de avaliación  Estándar de aprendizaxe  

B2.1. O Universo: galaxia, estrela, planeta,satélite, asteroide e cometa. CSB2.1.1 Describe como é e de que forma se orixinou o Universo e explica os principais 
compoñentes identificando galaxias, estrela, planeta, satélite,asteroide e cometa. 

B2.3 O planeta Terra e a Lúa. Características  
 
B2.4 Os movimentos terrestres e as súas consecuencias: as estacións do ano, día e 
noite, fusos horarios.  
 
B.2.5 A translación da Lúa: as fases lunares. Eclipses e mareas. 

CSB2.3.1 Define e representa o movimento de translación terrestre, o eixo de xiro e os polos 
xeográficos, asociaa as estacións do ano ao seu efecto combinadoe calcula os fusos horarios. 
 
CSB2.3.2 Explica o día e a noite como conecuencia da rotación terrestre e como unidades 
para medir o tempo 
 
CSB2.3.3 Define a translación da Lúa identificando e nomeando as fases lunares. 

B2.6 Cartografía. Planos , mapas e planisferios. Mapas temáticos. CSB2.4.1 Identifica e clasifica os diferentes tipos de mapa, define o que é a escala nun mapa e 
emprega e interpreta os signos convencionais máis frecuentes en el. 

B2.9 Clima e factores climáticos 
 
B2.10 As grandes zonas climáticas do planeta. 
 
B2.11 Tipos de clima en España e as súas zonas de influencia. O clima en Galicia 

CSB2.6.1 Explica que é unha zona climática, nomeando as tres zonas climáticas do planeta e 
describindo as súas características principais. 
 
CSB2.6.2 Describe e sinala nun mapa os diferentes climas de Españae as zonas ás que afecta 
cada un, interpretando e analizando climogramas de distintos territorios de España e 
relacionándoos co clima ao que pertece. 

B2.13 Características das principais paisaxes de España. 
 
B2.14 A diversidade xeográfica das paisaxes de España: relevo e hidrografía. 
B2.15 O relevo e a rede hidrográfica de Galicia 

CSB2.7.1 Define paisaxe, identifica os seus elementos e explica as características  das 
principais paisaxes de España valorando a súa diversidade. 
 
CSB2.8.1 Localiza nun mapa as principais unidades de relevo e en España e Galicia e as súas 
vertentes hidrográficas 
 
CSB2.8.2 Sitúa nun mapa os mares, océanos e os grandes ríos de España 

B2.16 A intervención humana no medio.  
 
B2.17 A contaminación e o cambio climático. 
 
B2.18 Desenvolvimento sostible e consumo responsable 

CSB 2.9.1 Explica a importancia do coidado do medio, así como as consecuencias da acción 
humana neste. 
 
CSB2.9.2 Favorece o desenvolvimento sostible e o consumo responsable. 



Nesta Adaptación Curricular de 5º de Primaria, durante o terceiro trimestre tráballase sobre actividades de repaso, reforzo e ampliación dos estándares de 

aprendizaxe.  Para a cualificación final: 

Farase a media das notas obtidas nas dúas primeiras avaliacións e a esa nota media poderáselle engadir, a maiores, a valoración do traballo realizado 
durante o terceiro trimestre, cos seguintes indicadores: 

• Realizar as actividades asignadas, axustándose ás instrucións e aos prazos de entrega. 

• Amosar interese en realizar as tarefas da mellor forma posible, cun esforzo por progresar e correxir erros. 

 

  



 

2.Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  

Avaliación diagnóstica, formativa e integrada considerando en conxunto os 

criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias 

imprescindibles do primeiro e segundo trimestre. 

Instrumentos:  

- Probas obxectivas e traballo realizado durante a primeira e a segunda 

avaliación. 

  - Traballo realizado durante o terceiro trimestre. 

  - De ser posible, probas presenciais no terceiro trimestre. 

Cualificación final 

Alumnado coa primeira e a segunda avaliación aprobadas: 
Farase a media das notas obtidas nas dúas primeiras avaliacións e a esa 

nota media poderáselle engadir, a maiores, a valoración do traballo 

realizado durante o terceiro trimestre, cos seguintes indicadores: 

• Realizar as actividades asignadas, axustándose ás instrucións e 
aos prazos de entrega. 

• Amosar interese en realizar as tarefas da mellor forma posible, 
cun esforzo por progresar e correxir erros. 

 

Alumnado cunha avaliación ou coas dúas suspensas: 
Valorarase se o alumna ou o alumno acada os estándares de 

aprendizaxe e as competencias imprescindibles, tendo en conta que 

todas as actividades de repaso, reforzo e recuperación foran realizadas 

de xeito coherente e cunha evolución positiva, dentro dos prazos de 

entrega establecidos. 

 

Proba 

extraordinaria de 

setembro 

Na proba extraordinaria de setembro avaliaránse os estándares de 

aprendizaxe e as competencias clave a partir do visto presencialmente 

durante o primeiro e o segundo trimestre. 

Alumnado de 

materia 

pendente  

 

 

 

 

 



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

caso, ampliación)  

Actividades   Durante o 3º trimestre (dende o día 12 de marzo) o alumnado estivo a 

traballar actividades de repaso e reforzo de tódolos contidos 

traballados durante o 1º e 2º trimestre.  

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Mantívose a comunicación co alumnado a través das contas de 

correo: artesoneira@gmail.com e carlosparga@edu.xunta.gal. 

Recurso empregado para o envío dos plans de traballo semanais, a 

corrección e a comunicación tanto co alumnado como coas familias. 

Tamén se recurríu ao blogue https://terradesoneira1b.blogspot.com/ 

Mantívose unha comunicación permanente coa/co titora/or de cada 

grupo coa finalidade de ofrecer información sobre a evolución na 

comunicación co alumnado e sobre os posibles inconvintes que foron 

xurdindo na mesma. 

Materiais e recursos  Entre os  recursos empregados, destacar: 

- Libro de texto de referencia: Xeografía e Historia, 1º ESO; SERIE 

DESCUBRE- Santillana. 

- Libro: Xeografía e Historia, 1º ESO; DÍA A DÍA NA AULA. 

- Recursos web. 

- Fichas de traballo elaboradas polo docente. 

 

 

 

 4.Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Avisarase por correo electrónico ao alumnado da publicación, na 

páxina web do centro, da adaptación da programación didáctica do 

curso 2019/2020. Tamén se trasladará o aviso a cada titor ou titora 

correspondente. 

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  

B3.1. Recoñecer que o pasado non está "morto e enterrado", senón que 

determina o presente e os posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 

XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son 

herdanza do pasado. 

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 a súa 

interpretación. 

XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos 

salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e 

simultaneidade. 

B3.4. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo 

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

XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves 

xeográficos. 

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. 

B3.6. Caracterizar a alta Idade Media en Europa e recoñecer a dificultade 

da falta de fontes históricas neste período. 

XHB3.6.1. Utiliza as fontes históricas e entende os límites do que se pode 

escribir sobre o pasado. 

B3.7. Describir a nova situación económica, social e política dos reinos 

xermánicos. 

XHB3.7.1. Compara as formas de vida (en diversos aspectos) do Imperio 

Romano coas dos reinos xermánicos 

B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e 

campesiños. 

B3.9. Analizar a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns, nos seus 

aspectos socioeconómicos, políticos e culturais. 
XHB3.9.1. Comprende as orixes do Islam e o seu alcance posterior. 

B3.9. Analizar a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns, nos seus 

aspectos socioeconómicos, políticos e culturais. 

XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media. 



 

 

 

 

B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos 

cristiáns na Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 

XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e 

repoboación cristiás na Península Ibérica. 

B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos 

cristiáns na Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 

XHB3.10.2. Explica a importancia do Camiño de Santiago. 

B3.11. Entender o concepto de crise e as súas consecuencias económicas 

e sociais. 

XHB3.11.1. Comprende o impacto dunha crise demográfica e económica nas 

sociedades medievais europeas. 

B3.12. Comprender as características e as funcións da arte na Idade 

Media. 

XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. 



Nesta Adaptación Curricular de 4º de Primaria, durante o terceiro trimestre tráballase sobre actividades de repaso, reforzo e ampliación dos estándares de 

aprendizaxe.  Para a cualificación final: 

Farase a media das notas obtidas nas dúas primeiras avaliacións e a esa nota media poderáselle engadir, a maiores, a valoración do traballo 
realizado durante o terceiro trimestre, cos seguintes indicadores: 

• Realizar as actividades asignadas, axustándose ás instrucións e aos prazos de entrega. 

• Amosar interese en realizar as tarefas da mellor forma posible, cun esforzo por progresar e correxir erros. 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles: Adaptación Curricular de    4º de Primaria 

Criterio de avaliación  Estándar de aprendizaxe  

B2.1 A litosfera: Placas tectónicas. Os volcáns, os terremotos e as súas 
consecuencias. 

CSB2.1.1 Coñece e define a formación da litosfera e a dinámica das placas tectónicas 
e as súas consecuencias. 

B2.2 Formas de representación da Terra: Mapas, planisferios e globos 
terráqueos. 

CSB2.2.1 Explica e compara as diferentes formas de representación da Terra, 
planisferios, mapas, globos terráqueos, identificando polos, eixo e hemisferios 

B2.8 O tempo atmosférico. CSB2.5.1 Define tempo atmosférico,,identifica os distintos instrumentosde medida 
que se utilizan para a recollida de dados atmosféricos, clasificándoos segundo a 
función e a información que proporcionan 

 B2.12 A hidrosfera, distribución das aguas do planeta. Masas e cursos de agua. CSB2.6.1Define hidrosfera e identifica e nomea as grandes masas e cursos de agua, 
explicando como se forman as aguas soterrás e como afloran e s accede a ellas. 

B2.15 A litosfera: características e tipos de rochas. CSB2.7.1 Observa, identifica e explica a composición das rochas nomeando algúns dos 
seus tipos. 

B2.16 Rochas e minerais: propiedades, usos e utilidades CSB2.7.2 Identifica e explica as diferencias entre rochas e minerasis, describe os seus 
usos e utilidades clasificando algúns minerais segundo as súas propiedades. 
 

B2.17 A diversidade xeográfica das paisaxes de Galicia: relevo e hidrografía. 
Utilización de sistemas de información xeográfica. 

  CSB2.8.1 Localiza nun mapa as principais unidades de relevo en Galicia e as súas 
vertentes hidrográficas. 
 
  CSB2.8.2 Sitúa nun mapa os mares, océanos e grandes ríos de Galicia 

B2.18 A intervención humana no medio 
 
B2.19 A contaminación e o cambio climático 
 

CSB2.9.1 Explica a importancia do coidado do medio, así como as consecuencias da 
acción humana neste. 
CSB2.9.2 Propón algunhas medidas para o desenvolvimento sostible e o consumo 
responsable. 



Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles: Adaptación Curricular de    6º de primaria 

Criterio de avaliación  Estándar de aprendizaxe  

B2.1 Cartografía. Planos, mapas e planisferios.  
 
B2.2Tipos de mapas: físicos, políticos e temáticos. 
 
B2.3 Escalas e signos convencionais nun mapa 

CSB2.1.1. Identifica e clasifica os diferentes tipos de mapa, incluindo os planisferios, define que 
é escala nun mapa e interpreta os signos convencionais máis usuais que poden aparecer nel. 

B2.5 O clima Elementos e factores climáticos CSB 2.2.1 Define clima, nomea os seus elementos e identifica os factores que o determinan. 

B2.6 A paisaxe: elementos que a forman, tipos de paisaxes. 
 
B2.7 Características das principais paisaxes de España e de Europa 
 
B2.8 A diversidade xeográfica das paisaxes de Europa: relevo, climas e hidrografía. 

CSB2.4.1 Localiza nun mapa o relevo de Europa, as súas vertentes hidrográficas e o seu clima. 
 
CSB2.4.2 Recoñece as principais características do relevo, os ríos e o clima de Europa. 

B2.10 A intervención humana o medio. Consumo responsable. Os problemas da 
contaminación. 
 
B2.11 O desenvolvimento sostible. 
 
B2.13 O cambio climático, causas e consecuencias 

CSB2.5.1 Explica o uso sostible dos recursos naturais propoñendo e adoptando unha serie de 
medidas e actuacións que conducen á mellora das condicións ambientais no noso planeta. 
 
CSB2.6.1 Explicar as causas e consecuencias do cambio climático e as actuacións responsables 
para frealo. 

B3.1 A Unión Europea. 
 
B3.2 A organización económica, social, política e territorial da Unión Europea. 
 
B3.3 Demografía e poboación. Variables demográficas 
 
B3.6 Poboación de Europa: distribución e evolución. 
 
B2.7 Os movimentos migratorios: éxodo rural, emigración a Europa, a chegada de 
emigrantes ao noso país, problemas actuais da poboación. 

CSB3.1.2 Identifica as principais institucións e órgaos de goberno da Unión Europea, 
recoñecendo os seus símbolos e explicando en que consiste o mercado único e a zona euro. 
 
CSB 3.2.1 Define poboación dun territorioe incide os principais factores que inciden nesta e 
defíneos correctamente. 
 
CSB 3.2.2 Interpreta unha pirámide de poboación e outros gráficos usados no estudo da 
poboación. 
 
CSB 3.3.1Describe as principais características da poboación en España e en Europa e describe 
a incidencia nestas de factores como a natalidade e a mortalidade e a esperanza de vida. 
 
CSB3.3.3 Describe os factores que determinan a distribución da poboación europea e española 
 



Nesta Adaptación Curricular de 6º de Primaria, durante o terceiro trimestre tráballase sobre actividades de repaso, reforzo e ampliación dos estándares de 

aprendizaxe.  Para a cualificación final: 

Farase a media das notas obtidas nas dúas primeiras avaliacións e a esa nota media poderáselle engadir, a maiores, a valoración do traballo realizado durante 
o terceiro trimestre, cos seguintes indicadores: 

• Realizar as actividades asignadas, axustándose ás instrucións e aos prazos de entrega. 

• Amosar interese en realizar as tarefas da mellor forma posible, cun esforzo por progresar e correxir erros. 
 

CSB3.4.1 Explica o éxodo rural , a emigración a Europa e a chegada de emigrantes ao noso país. 
 
CSB 3.4.2 Identifica e describe os problemas actuais da poboación: superpoboación, 
envellecimento, inmigración, etc 

B3.8 As actividades económicas e os sectores productivos de España e Europa. 
  
B3.9 A produción de bens e servizos 
 
B.13 A empresa. Actividade e funcionamento 

CSB3.5.1 Identifica os tres sectores de actividades económicas e clasifica distintas actividades 
no grupo ao que pertecen. 
 
CSB3.5.2 Explica as actividades relevantes no sector primario, secundario e terciario en España 
e Europae as súas localizacións. 
 
CSB3.9.1 Identifica diferentes tipos de empresa segundo o seu tamañoe o sector económico 
ao que pertecen. 
CSB3.9.2 Describe diferentes formas de organización empresarial. 

B4.5 As transformacións económicas, sociais, políticas e culturais do século XIX 
 
B4.6 España na Idade Contemporánea I: o século XIX 

CSB4.3.1 Sitúa nunha liña do tempo as etapas máis importantes das distintas idades na historia 
de España. 
 
CSB 4.3.2 Identifica e localiza no tempo e no espazo os feitos fundamentaisd da historia de 
España describindo as principais características de cada unha delas. 



Nesta Adaptación Curricular de 1º da ESO, durante o terceiro trimestre tráballase sobre actividades de repaso, reforzo e ampliación dos estándares de 

aprendizaxe.  Para a cualificación final: 

Farase a media das notas obtidas nas dúas primeiras avaliacións e a esa nota media poderáselle engadir, a maiores, a valoración do traballo 
realizado durante o terceiro trimestre, cos seguintes indicadores: 

• Realizar as actividades asignadas, axustándose ás instrucións e aos prazos de entrega. 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles: Adaptación Curricular de  1º da ESO 

Criterio de avaliación  Estándar de aprendizaxe  

B1.1 A Terra : a Terra no Sistema Solar 
 
B1.2 Representación da Terra. Escala e linguaxe cartográfica. 
 
B1.4 Localización. Latitude e lonxitude. 

XHB1.1.1 Interpreta como inflúen os movimentos astronómicos na distribución da radiación 
solar e nas zonas bioclimáticas do planeta 
 
XHB1.2.1 Clasifica e distingue distintos tipos de mapas e proxeccións. 
 
XHB1.4.1 Localiza un punto xeográfico nun planisferio e distingue os hemisferios da Terra e as 
súas principais características. 
 
XHB. 1.4.2 Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa, utilizando datos de coordenadas 
xeográficas. 

B1.5 Trazos principais do relevo do mundo. Clima: elementos e factores. Diversidade 
climática no planeta. 
 
B1.6. Medio físico en Europa e no Mundo. : relevo e hidrografía. 
 
B1.8 Unidades de relevo no espazo xeográfico europeo. 
 
B1.9 Conxuntos bioclimáticos do espazo xeográfico europeo.  
 
B1.10 Diversidade de espazos naturais europeos. 
B1.11 Medio natural: áreas e problemas ambientais. 

XHB1.5.1 Sitúa nun mapa físico as principais unidades de relevo  europeo e mundial. 
 
XHB1.6.1 Localiza nun mapa físico mundial os elementos e as referencias físicas principais: 
mares e océanos, continentes, illas e arquipélagos máis importantes, ríos e cadeas montañosas 
principais. 
 
XHB1.8.1 Localiza nun mapa as unidades e os elementos principais do relevo europeo.  
 
XHB1.9.2 Distingue e localiza nun mapa as zonas bioclimáticas do noso continente. 
 
XBH1.11.1 Coñece, describe e valora os principais problemas ambientais actuais. 



  

2. Avaliación e cualificación  

Avaliación  

Procedementos:  

Avaliación diagnóstica, formativa e integrada considerando en conxunto os 

criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias 

imprescindibles do primeiro e segundo trimestre. 

Instrumentos:  

- Probas obxectivas e traballo realizado durante a primeira e a segunda 
avaliación. 

  - Traballo realizado durante o terceiro trimestre. 

- De ser posible, probas presenciais no terceiro trimestre. 

Cualificación final  

- Alumnado coa primeira e a segunda avaliación aprobadas: 
Farase a media das notas obtidas nas dúas primeiras avaliacións e a esa 
nota media poderáselle engadir, a maiores, a valoración do traballo 
realizado durante o terceiro trimestre, cos seguintes indicadores: 

• Realizar as actividades asignadas, axustándose ás instrucións e 
aos prazos de entrega. 

• Amosar interese en realizar as tarefas da mellor forma posible, 
cun esforzo por progresar e correxir erros. 

 
- Alumnado cunha avaliación ou coas dúas suspensas: 

Valorarase se o alumna ou o alumno acada os estándares de aprendizaxe 
e as competencias imprescindibles, tendo en conta que todas as 
actividades de repaso, reforzo e recuperación foran realizadas de xeito 
coherente e cunha evolución positiva, dentro dos prazos de entrega 
establecidos. 

 

Proba 

extraordinaria de 

setembro 

 Na proba extraordinaria de setembro avaliaránse os estándares de 

aprendizaxe e as competencias clave a partir do visto presencialmente 

durante o primeiro e o segundo trimestre. 

Alumnado de 

materia pendente 

Criterios de avaliación:  

 Os mínimos establecidos na Programación Didáctica do Departamento. 

  

  

Criterios de cualificación:  

- Alumnado co primeiro exame aprobado: 

O 60% da nota do primeiro exame e o 40% das actividades realizadas, 
tanto antes do exame como durante o último trimestre. 

 



- Alumnado co primeiro exame suspenso: 

Para acadar una nota dun 5 terase en conta cumprir co plan de entrega 
de actividades, axustándose aos prazos, e cun interese por realizalas da 
mellor forma posible. 

De ser posible realizaranse probas presenciais. 

  

  

  

Procedementos e instrumentos de avaliación:  

 Debido á suspensión das aulas presenciais, para o alumnado que non 

aprobou o primeiro exame, fíxose un plan de actividades que permita unha 

valoración positiva. E, de ser posible, realizaranse probas presenciais. 

  
     

 

 

  



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación)   

Actividades   Realización de actividades de repaso, reforzo e ampliación, a partir dos 

contidos e estándares de aprendizaxe dos dous primeiros trimestres.  

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Todo o alumnado conta con conectividade. As actividades preséntanse 

na aula virtual e a través dos correos electrónicos 

historiaterradesoneira@gmail.com e carlosparga@edu.xunta.gal.  

Desde esas contas de correo envíaselles a corrección das actividades ao 

alumnado. 

Materiais e recursos  Libro de texto de referencia: Xeografía e Historia, 2º ESO; SERIE 

DESCUBRE- Santillana. 

  

  

  

    

  

 4. Información e publicidade  

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Avisarase por correo electrónico ao alumnado da publicación, na 

páxina web do centro, da adaptación da programación didáctica do 

curso 2019/2020. Tamén se trasladará o aviso a cada titor ou titora 

correspondente. 

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. Localizar e interpretar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou 
imaxe satélite. 
 

XHB1.1.1. Clasifica e distingue tipos de mapas e imaxes satélite 

XHB1.1.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa utilizando datos 

de coordenadas xeográficas. 

XHB1.1.3. Coñece e interpreta os 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 e illas 

B2.2. Analizar os datos do peso do sector terciario dun país fronte aos 
do sector primario e secundario,e extraer conclusións. 
 

XHB2.2.1. Compara a poboación activa de cada sector en diversos países e 
analiza o grao de desenvolvemento que amosan estes 
datos. 

B2.3. Recoñecer as actividades económicas que se realizan en Europa 
nos tres sectores, identificando distintas políticas económicas. 
 

XHB2.3.1. Diferencia os 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. 
 

B2.5. Entender a idea de desenvolvemento sustentable e as súas 
implicacións. 
 

XHB2.5.1. Define o desenvolvemento sustentable e describe conceptos clave 
relacionados con el. 
 

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. 

XHB2.6.4. Identifica e nomea algunhas enerxías alternativas. 
 

B2.8. Explicar a distribución desigual das rexións industrializadas no 
mundo. 
 

XHB2.8.1. Localiza nun mapa os países máis industrializados do mundo, a 
través de lendas e símbolos adecuados. 
 

B2.10. Entender os fluxos e os bloques comerciais. 

 

XHB2.10.1. Define os indicadores que miden os intercambios económicos dun 

país. 

XHB2.10.2. Describe as características do comercio internacional na 
actualidade. 
XHB2.10.3. Enumera as características dos bloques comerciais e as razóns 
polas que se constitúen. 
 

B2.11. Analizar o desenvolvemento do turismo e a súa importancia 
económica. 
 

XHB2.11.1. Identifica os tipos de turismo e os seus efectos 
XHB2.11.2. Valora a importancia do turismo na economía española e galega. 
 

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

B2.13. Relacionar áreas de conflito bélico no mundo con factores 
económicos. 
 

XHB2.13.2. Sinala áreas de conflito bélico no mapamundi e relaciónaas con 
factores económicos. 
 

B3.1. Recoñecer que o pasado non está "morto e enterrado", senón 
que determina o presente e os posibles futuros e espazos, ou inflúe 
neles. 

XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son 
herdanza do pasado 
 

B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes históricas. 



 

 

 

 

 

diferenzas entre interpretacións de fontes diversas. 
 

XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan 

estas restos materiais ou textuais. 

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 a súa 
interpretación. 

XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos 

salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión,duración e 

simultaneidade. 

XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 

B3.4. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo 
do tempo e á vez no tempo(diacronía e sincronía) 
 

. XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves 
xeográficos. 
 

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. 



 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. Adaptación curricular de 2º de E.S.O. 

 Criterio de avaliación. Estándar de aprendizaxe. 

B1.1. Localizar espazos xeográficos nun mapa utilizando coordenadas 
xeográficas. 
 

XHB1.1.1. Localiza lugares nun mapa de España e de Galicia, utilizando coordenadas 

xeográficas. 

B1.2. Ter unha visión global do medio físico de España e de Galicia. 
 

XHB1.2.1. Identifica algunha característica do medio físico español e galego. 

B1.3. Situar no mapa de España algunhas unidades do relevo peninsular, así 
como algúns dos grandes espazos bioclimáticos. 
 

XHB1.3.1. Sitúa nun mapa físico algunhas das principais unidades do relevo español 

XHB1.3.2. Describe algunhas das principais unidades de relevo de España con axuda 

do mapa físico. 

B1.4. Situar no mapa de Galicia algunhas das principais unidades de relevo. 
 

XHB1.4.1. Sitúa nun mapa físico algunhas das principais unidades do relevo galego. 

XHB1.4.2. Describe algunhas das principais unidades do relevo con axuda do mapa 
físico de Galicia. 

 

B1.5. Coñecer os grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo 
xeográfico español e galego. 
 

XHB1.5.1. Localiza nun mapa os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos de 
España. 
 

B2.1. Comentar a información en mapas do mundo sobre a densidade de 

poboación e as migracións. 

XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial os continentes e as áreas máis densamente 

poboadas. 

 

B3.1. Recoñecer a relación entre pasado e presente e a súa proxección no 

futuro 

XHB3.1.1. Identifica restos materiais de épocas anteriores. 

B3.2. Identificar as principais fontes históricas. XHB3.2.1. Nomea e identifica dúas clases de fontes históricas. 

XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes. 

B3.3. Ordenar nun eixe cronolóxico os grandes períodos do devir histórico. XHB3.3.1. Ordena nun eixo cronolóxico as distintas etapas da historia. 



Nesta Adaptación Curricular de 2º da ESO, durante o terceiro trimestre tráballase sobre actividades de repaso, reforzo e ampliación dos estándares de 

aprendizaxe.   

Para a cualificación final: 

Farase a media das notas obtidas nas dúas primeiras avaliacións e a esa nota media poderáselle engadir, a maiores, a valoración do traballo realizado 

durante o terceiro trimestre, cos seguintes indicadores: 

• Realizar as actividades asignadas, axustándose ás instrucións e aos prazos de entrega. 

• Amosar interese en realizar as tarefas da mellor forma posible, cun esforzo por progresar e correxir erros. 

XHB3.3.2. Realiza eixes cronolóxicos e mapas históricos. 

B3.4. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do 
tempo e á vez no tempo (diacronía e sincronía). 

 

XHB3.4.1. Entende que hai culturas que conviviron no mesmo tempo histórico pero 

en diferentes lugares. 

 

B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión. XHB3.6.1. Utiliza as fontes históricas e entende e comprende como se empregan 

para reconstruír o pasado. 

B3.6. Caracterizar a Idade Media en Europa XHB3.6.1. Utiliza as fontes históricas e entende e comprende como se empregan 

para reconstruir o pasado. 

B3.7. Describir a nova situación económica, social e política dos reinos 
xermánicos. 
 

XHB3.7.1. Observa diferencias e similitudes entre a forma de vida dos romanos e dos 

xermanos. 

B3.8. Explicar a sociedade feudal. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños 

B3.9. Analizar a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns. XHB3.9.1. Comprende as orixes do Islam e a  importancia de Al-Andalus. 

XHB3.9.2.  Comprende a importancia de Al-Andalus na Idade Media. 

B3.10. Entender o proceso de avance dos reinos cristiáns sobre Al-Andalus. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen o avance cristián na Península Ibérica. 

B3.11. Entender o concepto de crise XHB3.11.1. Comprende o impacto da Peste Negra en Europa. 

B3.12. Comprender as características e as funcións da arte na Idade Media. XHB3.12.1. Identifica manifestacións artísticas románicas, góticas e islámicas. 



 

2.Avaliación e cualificación 

Avaliación  

Procedementos:  

Avaliación diagnóstica, formativa e integrada considerando en conxunto os 

criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias 

imprescindibles do primeiro e segundo trimestre. 

Instrumentos:  

- Probas obxectivas e traballo realizado durante a primeira e a segunda 

avaliación. 

  - Traballo realizado durante o terceiro trimestre. 

  - De ser posible, probas presenciais no terceiro trimestre. 

Cualificación final  

Alumnado coa primeira e a segunda avaliación aprobadas: 
Farase a media das notas obtidas nas dúas primeiras avaliacións e a esa 

nota media poderáselle engadir, a maiores, a valoración do traballo 

realizado durante o terceiro trimestre, cos seguintes indicadores: 

• Realizar as actividades asignadas, axustándose ás instrucións e 
aos prazos de entrega. 

• Amosar interese en realizar as tarefas da mellor forma posible, 
cun esforzo por progresar e correxir erros. 

 

Alumnado cunha avaliación ou coas dúas suspensas: 
Valorarase se o alumna ou o alumno acada os estándares de 

aprendizaxe e as competencias imprescindibles, tendo en conta que 

todas as actividades de repaso, reforzo e recuperación foran realizadas 

de xeito coherente e cunha evolución positiva, dentro dos prazos de 

entrega establecidos. 

 

Proba 

extraordinaria de 

setembro  

Na proba extraordinaria de setembro avaliaránse os estándares de 

aprendizaxe e as competencias clave a partir do visto presencialmente 

durante o primeiro e o segundo trimestre. 

Alumnado de 

materia 

pendente  

Criterios de avaliación:  

Os mínimos establecidos na Programación Didáctica do Departamento. 

 

 

 



Criterios de cualificación:  

- Alumnado co primeiro exame aprobado: 

O 60% da nota do primeiro exame e o 40% das actividades realizadas, 

tanto antes do exame como durante o último trimestre. 

- Alumnado co primeiro exame suspenso: 

Para acadar una nota dun 5 terase en conta cumprir co plan de entrega 
de actividades, axustándose aos prazos, e cun interese por realizalas da 
mellor forma posible. 

       De ser posible, realizaranse probas presenciais. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  

Debido á suspensión das aulas presenciais, para o alumnado que non 
aprobou o primeiro exame, fíxose un plan de actividades que permita unha 
valoración positiva. E, de ser posible, realizaranse probas presenciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

caso, ampliación)  

Actividades   Durante o 3º trimestre (dende o día 12 de marzo) o alumnado estivo a 

traballar actividades de repaso de tódolos contidos traballados 

durante o 1º e 2º trimestre.  

Metodoloxía  

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade)  

Mantívose a comunicación co alumnado a través da conta gratuita de 

correo: artesoneira@gmail.com. 

Recurso empregado para o envío dos plans de traballo semanais, a 

corrección e a comunicación tanto co alumnado como coas familias. 

Mantívose unha comunicación permanente coa/co titora/or de cada 

grupo coa finalidade de ofrecer información sobre a evolución na 

comunicación co alumnado e sobre os posibles inconvintes que foron 

xurdindo na mesma. 

Materiais e recursos  Entre os principais recursos empregamos, destacan: 

- Libro de texto de referencia: Xeografía e Historia, 3º ESO; SERIE 

DESCUBRE- Santillana. 

- Libro: Xeografía e Historia, 3º ESO; DÍA A DÍA NA AULA. 

- Recursos web. 

- Fichas de traballo e material elaborado polo docente. 

 

 

 

 4.Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Avisarase por correo electrónico ao alumnado da publicación, na páxina 

web do centro, da adaptación da programación didáctica do curso 

2019/2020. Tamén se trasladará o aviso a cada titor ou titora 

correspondente. 

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. 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 as implicacións 

que ten nalgunhas monarquías. 

B2.1. Comprender o alcance e as limitacións dos procesos 

revolucionarios dos séculos XVIII e XIX. 

XHB2.1.1. Sopesa as razóns dos revolucionarios para actuar como o fixeron. 

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, e sinala os proles e os contras. 

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

encadeamento causal. 

XHB3.1.1. Analiza os proles e os contras da primeira Revolución Industrial en 

Inglaterra. 

B3.3. Entender o concepto de progreso, e os sacrificios e os avances que 

leva consigo. 

XHB3.3.1. Explica a situación laboral feminina e infantil nas cidades industriais. 

B4.2. Establecer xerarquías causais (aspecto e escala temporal) da 
evolución do imperialismo. 

XHB4.2.1. Sabe recoñecer cadeas e interconexións causais entre colonialismo, 

imperialismo e a Gran Guerra de 1914. 

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. Diferencia os acontecementos dos procesos, nunha explicación 
histórica, da I Guerra Mundial. 

B4.3. Coñecer os principais acontecementos da Gran Guerra, as súas 
interconexións coa Revolución Rusa e as consecuencias dos tratados 
de Versalles. 

XHB4.3.2. Analiza o novo mapa político de Europa. 



  

B4.3. Coñecer os principais acontecementos da Gran Guerra, as súas 
interconexións coa Revolución Rusa e as consecuencias dos tratados 
de Versalles. 

XHB4.3.3. Describe a derrota de Alemaña desde a súa propia perspectiva e 
desde a dos aliados. 

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. 

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. 

XHB5.1.2. Relaciona algunhas cuestións concretas do pasado co presente e as 

posibilidades do futuro, como o alcance das crises financeiras de 1929 e de 

2008. 

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. 

XHB5.1.3. 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. 

XHB5.3.1. Explica as principais reformas durante a II República española, e 

reaccións a elas. 

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. 

B6.1. Coñecer as causas da II Guerra Mundial. XHB6.1.1. Recoñece a xerarquía causal (diferente importancia dunhas causas 

ou outras segundo as narrativas). 

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. 



Nesta Adaptación Curricular de 2º da ESO, durante o terceiro trimestre tráballase sobre actividades de repaso, reforzo e ampliación dos estándares de aprendizaxe.  

Para a cualificación final: 

Farase a media das notas obtidas nas dúas primeiras avaliacións e a esa nota media poderáselle engadir, a maiores, a valoración do traballo 
realizado durante o terceiro trimestre, cos seguintes indicadores: 

• Realizar as actividades asignadas, axustándose ás instrucións e aos prazos de entrega. 

• Amosar interese en realizar as tarefas da mellor forma posible, cun esforzo por progresar e correxir erros. 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles: Adaptación Curricular de 2º da ESO 

Criterio de avaliación  Estándar de aprendizaxe  

  B3.7. Describir a nova situación económica, social e política dos reinos 

xermánicos. 

  XHB3.7.1. compara as formas de vida (en diversos aspectos) do Imperio romano 

coas dos reinos xermánicos. 

  B3.9 Analizar a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns, nos seus 

aspectos socioeconómicos, políticos e culturais. 

  XHB3.9.1. comprende as orixes do Islam e o seu alcance posterior 

  B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias.   XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños 

  B3.11. Entender o concepto de crise e as súas consecuencias económicas e 

sociais. 

  XHB3.11.1 comprende o impacto dunha crise demográfica e económica nas 

sociedades medievais europeas. 

  B3.12. Comprender as características e as funcións da arte na Idade Media.   XHB3.12.1. Describe características da arte Románica, Gótica e Islámica. 

  B3.9. Analizar a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns, nos seus 

aspectos socieconómicos, políticos e culturais. 

  XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Ándalus na Idade Media. 

  B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos 

cristiáns na Península Ibérica e as súas relacións con Al-Ándalus 

  XHB3.10.2. Explica a importancia do Camiño de Santiago. 

  B1.3. Situar no mapa de España as unidades e os elementos principais do 

relevo peninsular, así como os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos. 

  XHB1.3.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo español. 

  B1.4. Situar no mapa de Galicia as unidades e os elementos principais do 

relevo, así como os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos. 

  XHB1.4.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo galego. 

  B1.6. Coñecer os principais espazos naturais de España e de Galicia.   XHB1.6.1. Distingue e localiza nun mapa as paisaxes de España e de Galicia. 



 

2. Avaliación e cualificación  

Avaliación  

Procedementos:  

Avaliación diagnóstica, formativa e integrada considerando en conxunto os 

criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias 

imprescindibles do primeiro e segundo trimestre. 

Instrumentos:  

- Probas obxectivas e traballo realizado durante a primeira e a segunda 
avaliación. 

  - Traballo realizado durante o terceiro trimestre. 

- De ser posible, probas presenciais no terceiro trimestre. 

Cualificación final  

- Alumnado coa primeira e a segunda avaliación aprobadas: 
Farase a media das notas obtidas nas dúas primeiras avaliacións e a esa 
nota media poderáselle engadir, a maiores, a valoración do traballo 
realizado durante o terceiro trimestre, cos seguintes indicadores: 

• Realizar as actividades asignadas, axustándose ás instrucións e 
aos prazos de entrega. 

• Amosar interese en realizar as tarefas da mellor forma posible, 
cun esforzo por progresar e correxir erros. 

 
- Alumnado cunha avaliación ou coas dúas suspensas: 

Valorarase se o alumna ou o alumno acada os estándares de aprendizaxe 
e as competencias imprescindibles, tendo en conta que todas as 
actividades de repaso, reforzo e recuperación foran realizadas de xeito 
coherente e cunha evolución positiva, dentro dos prazos de entrega 
establecidos. 

 

Proba 

extraordinaria de 

setembro 

 Na proba extraordinaria de setembro avaliaránse os estándares de 

aprendizaxe e as competencias clave a partir do visto presencialmente 

durante o primeiro e o segundo trimestre. 

  
     



 

  

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación)   

Actividades   Realización de actividades de repaso, reforzo e ampliación, a partir dos 

contidos e estándares de aprendizaxe dos dous primeiros trimestres. 

Metodoloxía  

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade)  

Todo o alumnado conta con conectividade. As actividades preséntanse 

na aula virtual e a través do correo electrónico 

historiaterradesoneira@gmail.com. Desde esa conta de correo 

envíaselles a corrección das actividades ao alumnado.  

Materiais e recursos  Libro de texto de referencia: Historia, 4º ESO; SERIE DESCUBRE- 

Santillana. 

 

  

  

  

  

  

  

  

 4. Información e publicidade  

Información ao 

alumnado e ás 

familias  

Avisarase por correo electrónico ao alumnado da publicación, na 

páxina web do centro, da adaptación da programación didáctica do 

curso 2019/2020. Tamén se trasladará o aviso a cada titor ou titora 

correspondente. 

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. Definir e esquematizar os trazos do Antigo Réxime, describindo os 
seus aspectos demográficos, económicos, políticos, sociais e culturais, 
utilizando diferentes tipos de diagramas. 

HMCB1.1.1. Extrae os trazos do Antigo Réxime dun texto proposto que os 
conteña. 
HMCB1.1.2. Obtén e selecciona información escrita e gráfica relevante, 
utilizando fontes primarias ou secundarias, relativa ao Antigo Réxime. 
HMCB1.1.3. Clasifica os trazos do Antigo Réxime en aspectos demográficos, 
económicos, políticos, sociais e culturais. 
HMCB1.1.4. Elabora mapas conceptuais que explican os trazos característicos 
do Antigo Réxime. 

B1.2. Distinguir as transformacións no Antigo Réxime enumerar as que 

afectan a economía, a poboación e a sociedade.  

HMCB1.2.1. Explica as transformacións do Antigo Réxime que afectan a 

economía, a poboación e a sociedade. 

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 
século XIX, establecendo elementos de coincidencia entre ambas as 
ideoloxías. XIX. 

HMCB1.4.1. Enumera e describe as ideas da Ilustración e as do Liberalismo de 
comezos do século. 
HMCB1.4.2. Establece as semellanzas e as diferenzas entre as ideas da 
Ilustración e o Liberalismo de comezos do século XIX. 

 

B1.5. Describir as relacións internacionais do Antigo Réxime 
demostrando a idea de equilibrio europeo. 

HMCB1.5.1. Sitúa en mapas de Europa os países ou reinos en función dos 
conflitos en que interveñen. 

B2.2. Describir as Revolucións Industriais do século XIX e establecer os 
seus trazos característicos e as súas consecuencias sociais 

HMCB2.2.1. Explica razoadamente a evolución cara á segunda Revolución 
Industrial. 
HMCB2.2.2. Analiza comparativa e 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. 
HMCB2.3.2. Analiza aspectos que expliquen o desenvolvemento económico 
do sector industrial 
dos primeiros países industrializados, 
a partir de fontes historiográficas. 

B2.4. Identificar os cambios nos transportes, na agricultura e na 
poboación que influíron ou foron consecuencia da Revolución Industrial 
do século XIX. 

HMCB2.4.1. Sinala os cambios sociais máis relevantes do século XIX 
asociándoos ao proceso da Revolución Industrial. 
HMCB2.4.4. Comenta mapas que expliquen a evolución da extensión das 
redes de transporte: ferrocarril, estradas e canles. 

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. 
HMCB2.6.2. Distingue e explica as características dos tipos de asociacionismo 
obreiro. 

B3.2. Describir as causas e o desenvolvemento da independencia de 
Estados Unidos, e establecer as causas máis inmediatas e 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. 
HMCB3.3.2. Explica esquematicamente o desenvolvemento da Revolución 
Francesa. 

B3.4. Identificar o Imperio Napoleónico, localizar a súa expansión 
europea e establecer as súas consecuencias. 

HMCB3.4.1. Identifica nun mapa histórico a extensión do Imperio 

Napoleónico. 

B3.5. Analizar a transcendencia para Europa do Congreso de Viena e a 
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 causase 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 unificación de Italia e a de Alemaña a partir de 

fontes gráficas. 

B4.4. Comparar sinteticamente os sistemas de alianzas do período da 
Paz Armada. 

HMCB4.4.1. Describe as alianzas dos países máis destacados durante a Paz 

Armada. 

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. 

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. 

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

HMCB5.4.1. Interpreta imaxes da Gran Depresión. 

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. 

HMCB5.5.2. Distingue símbolos dos fascismos europeos da primeira metade 

do século XX. 

B5.6. Comprender as relacións internacionais no período de 
entreguerras como elementos importantes das causas da II Guerra 
Mundial. 

HMCB5.5.3. Analiza a partir de fontes contrapostas as relacións internacionais 

anteriores ao estoupido da II Guerra Mundial. 

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. 

B5.8. Establecer as etapas do desenvolvemento da II Guerra Mundial, 
distinguindo as que afectaron a Europa e as que afectaron aos Estados 
Unidos e a Xapón. 

HMCB5.8.1. Explica as etapas da II Guerra Mundial tanto na fronte europea 

como na guerra do Pacífico. 



 

 

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. 

HMCB5.10.1. Analiza imaxes que explican o Holocausto levado acabo pola 
Alemaña nazi. 
HMCB5.10.2. Recoñece a significación do Holocausto na historia mundial. 



 

2.Avaliación e cualificación 

Avaliación  

Procedementos:  

Avaliación diagnóstica, formativa e integrada considerando en conxunto os 

criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias 

imprescindibles do primeiro e segundo trimestre. 

Instrumentos:  

- Probas obxectivas e traballo realizado durante a primeira e a segunda 

avaliación. 

  - Traballo realizado durante o terceiro trimestre. 

  - De ser posible, probas presenciais no terceiro trimestre. 

Cualificación final  

Alumnado coa primeira e a segunda avaliación aprobadas: 
Farase a media das notas obtidas nas dúas primeiras avaliacións e a esa 

nota media poderáselle engadir, a maiores, a valoración do traballo 

realizado durante o terceiro trimestre, cos seguintes indicadores: 

• Realizar as actividades asignadas, axustándose ás instrucións e 
aos prazos de entrega. 

• Amosar interese en realizar as tarefas da mellor forma posible, 
cun esforzo por progresar e correxir erros. 

 

Alumnado cunha avaliación ou coas dúas suspensas: 
Valorarase se o alumna ou o alumno acada os estándares de 

aprendizaxe e as competencias imprescindibles, tendo en conta que 

todas as actividades de repaso, reforzo e recuperación foran realizadas 

de xeito coherente e cunha evolución positiva, dentro dos prazos de 

entrega establecidos. 

Proba 

extraordinaria de 

setembro 

Na proba extraordinaria de setembro avaliaránse os estándares de 

aprendizaxe e as competencias clave a partir do visto presencialmente 

durante o primeiro e o segundo trimestre. 

Alumnado de 

materia 

pendente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

caso, ampliación)  

Actividades   Durante o 3º trimestre (dende o día 12 de marzo) o alumnado estivo a 

traballar actividades de repaso de tódolos contidos traballados 

durante o 1º e 2º trimestre.  

Realizáronse actividades de ampliación sobre os contidos B5.6 a B5.10 

(Causas, desenvolvemento e consecuencias da Segunda Guerra 

Mundial). 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Mantívose a comunicación co alumnado a través da conta gratuita de 

correo: artesoneira@gmail.com. 

Recurso empregado para o envío dos plans de traballo semanais, a 

corrección e a comunicación tanto co alumnado como coas familias. 

Mantívose unha comunicación permanente coa/co titora/or de cada 

grupo coa finalidade de ofrecer información sobre a evolución na 

comunicación co alumnado e sobre os posibles inconvintes que foron 

xurdindo na mesma. 

Materiais e recursos  Entre os principais recursos empregamos, destacan: 

- Libro de texto de referencia: Historia do Mundo Contemporáneo, 

1º de Bacharelato – SERIE DESCUBRE, Santillana. 

- Libro: Historia do Mundo Contemporáneo, 1º de Bacharelato; DÍA 

A DÍA NA AULA. 

- Apuntes e material de traballo elaborados polo docente. 

- Recursos audiovisuais múltiples (presentación, vídeos…). 

 

 

 

 4.Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Avisarase por correo electrónico ao alumnado da publicación, na 

páxina web do centro, da adaptación da programación didáctica do 

curso 2019/2020. Tamén se trasladará o aviso a cada titor ou titora 

correspondente. 

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  

B0.3. Comentar e interpretar fontes primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas), relacionando a súa información cos coñecementos 

previos. 

HEB0.3.1. Responde a cuestións propostas a partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

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. 

 

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. 

HEB1.1.4. Resume as características principais do reino de Tartesos e cita as 

fontes históricas para o seu coñecemento. 

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. 

HEB1.1.5. 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. 

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. 

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

empregados para levala a cabo. 

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. 

HEB1.1.9. 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. 

B2.1. Explicar a evolución dos territorios musulmáns na Península, HEB2.1.3. Describe a evolución política de Al-Andalus. 



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

B2.1. Explicar a evolución dos territorios musulmáns na Península, 
describindo as súas etapas políticas e os cambios económicos, sociais 
e culturais que introduciron. 

HEB2.1.4. 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. 

B2.2. Explicar a evolución e configuración política dos reinos cristiáns, en 
relación co proceso de reconquista e o concepto patrimonial da 
monarquía.  

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

repoboación, así como as súas causas e as súas consecuencias. 

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 camiño 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. 

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. 

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

Olivares. 



 

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. 

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

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. 

HEB3.3.5. 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. 

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.  

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

Utrecht e o papel de España nela. 

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. 

HEB5.1.1. Resume os cambios que experimentan as relacións entre España e 

Francia desde a Revolución Francesa ata o comezo da Guerra de 

Independencia. 

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. 

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

ideario do liberalismo. 

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. 



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

principais feitos de cada unha. 

HEB5.3.2. Define o carlismo e resume a súa orixe e os apoios con que contaba 

inicialmente. 

B6.1. Describir o fenómeno do carlismo como resistencia absolutista 

fronte á revolución liberal, analizando os seus compoñentes ideolóxicos, 

as súas bases sociais, a súa evolución no tempo e as súas consecuencias. 

HEB6.1.1. Identifica o ámbito xeográfico do carlismo e explica o seu ideario e 

os seus apoios sociais. 

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

burgués durante o reinado de Isabel II, explicar o protagonismo dos 

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. 

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

burgués durante o reinado de Isabel II, explicar o protagonismo dos 

militares e especificando os cambios políticos, económicos e sociais. 

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. 

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

burgués durante o reinado de Isabel II, explicar o protagonismo dos 

militares e especificando os cambios políticos, económicos e sociais. 

HEB6.2.3. Explica as medidas de liberalización do mercado da terra levadas a 

cabo durante o reinado de Isabel II. 

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

burgués durante o reinado de Isabel II, explicar o protagonismo dos 

militares e especificando os cambios políticos, económicos e sociais. 

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

os obxectivos dunha e outra. 

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

burgués durante o reinado de Isabel II, explicar o protagonismo dos 

militares e especificando os cambios políticos, económicos e sociais. 

HEB6.2.5. Especifica as características da nova sociedade de clases e compáraa 

coa sociedade estamental do Antigo Réxime. 

B6.3. Explicar o proceso constitucional durante o reinado de Isabel II, en 

relación coas correntes ideolóxicas dentro do liberalismo e a súa loita 

polo poder. 

HEB6.3.1. Compara o Estatuto Real de 1834 e as Constitucións de 1837 e 1845. 



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. 

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. 

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

1869. 

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. 

HEB6.4.3. 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. 

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

teoría e o seu funcionamento real. 
HEB7.1.2. Especifica as características esenciais da Constitución de 1876. 

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

teoría e o seu funcionamento real. 

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. 

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

especificando a súa evolución durante o período estudado. 

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. 

HEB7.4.2. Sinala os principais feitos do desastre colonial de 1898 e as 

consecuencias territoriais do Tratado de París. 



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 de signo liberal e as consecuencias que se derivan 

delas. 

HEB8.2.1. Explica os efectos económicos das desamortizacións de Mendizábal 

e Madoz. 

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

as transformacións de signo liberal e as consecuencias que se derivan 

delas. 

HEB8.2.2. Especifica as causas dos baixos rendementos da agricultura española 

do século XIX. 

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

as transformacións de signo liberal e as consecuencias que se derivan 

delas. 

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

minaría ao longo do século XIX. 

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

as transformacións de signo liberal e as consecuencias que se derivan 

delas. 

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

xeral de ferrocarrís de 1855. 

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

as transformacións de signo liberal e as consecuencias que se derivan 

delas. 

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

xeral de ferrocarrís de 1855. 

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. 

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

revisionismo político dos primeiros gobernos, e especificar as súas 

actuacións máis importantes. 

HEB9.1.3. Elabora un esquema cos factores internos e externos da quebra do 

sistema político da Restauración. 

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. 



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

identificar os factores internos e os externos. 

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

España. 

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

identificar os factores internos e os externos. 

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

intervención de España en Marrocos entre 1904 e 1927. 

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

identificar os factores internos e os externos. 

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

consecuencias. 

B9.3. Explicar a ditadura de Primo de 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. 

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

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

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

directorio militar ao directorio civil e o seu remate. 

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

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

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

B9.4. Explicar a evolución económica e demográfica no primeiro terzo do 

século XX, en relación coa situación herdada do século XIX. 

HEB9.4.2. Describe a política económica da ditadura de Primo de Rivera. 

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. 

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. 

HEB10.1.2. 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. 

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

especificando os feitos e as actuacións principais en cada unha. 

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



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

especificando os feitos e as actuacións principais en cada unha. 

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

desenvolvemento e os seus efectos. 

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

especificando os feitos e as actuacións principais en cada unha. 

HEB10.2.4. Compara as actuacións do bienio radical-cedista coas do bienio 

anterior. 

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

especificando os feitos e as actuacións principais en cada unha. 

HEB10.2.5. Describe as causas, o desenvolvemento e as consecuencias da 

Revolución de Asturias de 1934. 

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

especificando os feitos e as actuacións principais en cada unha. 

HEB10.2.6. Explica as causas da formación da Fronte Popular e as actuacións 

tras o seu triunfo electoral, ata o comezo da guerra. 

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

consecuencias, a intervención internacional e o curso dos 

acontecementos nas dúas zonas. 

HEB10.3.1. Especifica os antecedentes da Guerra Civil. 

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. 

B10.3. Analizar a Guerra Civil, identificando as súas causas e as 
consecuencias, a intervención internacional e o curso dos 
acontecementos nas dúas zonas. 

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

bandos durante a guerra. 



  

2. Avaliación e cualificación  

Avaliación  

 Procedementos:  

Avaliación diagnóstica, formativa e integrada considerando en conxunto os 

criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias 

imprescindibles do primeiro e segundo trimestre. 

Instrumentos:  

- Probas obxectivas e traballo realizado durante a primeira e a segunda 
avaliación. 

  - Traballo realizado durante o terceiro trimestre. 

- De ser posible, probas presenciais no terceiro trimestre. 

Cualificación final  

- Alumnado coa primeira e a segunda avaliación aprobadas: 
Farase a media das notas obtidas nas dúas primeiras avaliacións e a esa 
nota media poderáselle engadir, a maiores, a valoración do traballo 
realizado durante o terceiro trimestre, cos seguintes indicadores: 

• Realizar as actividades asignadas, axustándose ás instrucións e 
aos prazos de entrega. 

• Amosar interese en realizar as tarefas da mellor forma posible, 
cun esforzo por progresar e correxir erros. 

 
- Alumnado cunha avaliación ou coas dúas suspensas: 

Valorarase se o alumna ou o alumno acada os estándares de aprendizaxe 
e as competencias imprescindibles, tendo en conta que todas as 
actividades de repaso, reforzo e recuperación foran realizadas de xeito 
coherente e cunha evolución positiva, dentro dos prazos de entrega 
establecidos. 

 

Proba 

extraordinaria de 

setembro 

Na proba extraordinaria de setembro avaliaránse os estándares de 

aprendizaxe e as competencias clave a partir do visto presencialmente 

durante o primeiro e o segundo trimestre.  

  
     



 

  

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación)   

Actividades Realización de actividades de repaso, reforzo e ampliación, e de 

composicións históricas, a partir dos contidos e estándares de 

aprendizaxe dos dous primeiros trimestres.  

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Todo o alumnado conta con conectividade. As actividades preséntanse 

na aula virtual e a través do correo electrónico 

historiaterradesoneira@gmail.com. Desde esa conta de correo 

envíaselles a corrección das actividades ao alumnado. 

Materiais e recursos - Libro de texto de referencia: Historia de España, 2º de Bacharelato; 

SERIE DESCUBRE- Santillana. 

- Apuntamentos do profesor durante o primeiro e o segundo trimestre. 

 

  

  

  

  

  

  

   
  

 4. Información e publicidade  

Información ao 

alumnado e ás 

familias  

Avisarase por correo electrónico ao alumnado da publicación, na 

páxina web do centro, da adaptación da programación didáctica do 

curso 2019/2020. Tamén se trasladará o aviso a cada titor ou titora 

correspondente. 

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. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características 
esenciais da arte grega, en relación co seu contexto histórico e cultural. 

HAB1.1.5. Explica a evolución da figura humana masculina na escultura grega 
a partir do "Kouros" de Anavysos, o "Doríforo" (Policleto) e o "Apoxiomenos" 
(Lisipo). 

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 e comenta as seguintes obras arquitectónicas 

gregas: Partenón, Tribuna das Cariátides do Erecteion, templo de Atenea Niké 

e teatro de Epidauro. 

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

de Anavysos, Auriga de Delfos, Discóbolo (Mirón), Doríforo (Policleto), unha 

metopa do Partenón (Fidias), Hermes con Dioniso neno (Praxíteles), 

Apoxiomenos (Lisipo), Vitoria de Samotracia, Venus de Milo e friso do altar de 

Zeus en Pérgamo (detalle de Atenea e Gea). 

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: Maison Carrée de Nimes, Panteón de Roma, teatro de Mérida, 

Coliseo de Roma, basílica de Maxencio e Constantino en Roma, ponte de 

Alcántara, acueduto de Segovia, arco de Tito en Roma e columna de Traxano 

en Roma. 

HAB1.6.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas romanas: 

Augusto de Prima Porta, estatua ecuestre de Marco Aurelio, relevo do Arco 

de Tito (detalle dos soldados co candelabro e outros obxectos do Templo de 

Xerusalén) e relevo da columna de Traxano. 

B2.2. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características 
esenciais da arte bizantina, en relación co seu contexto histórico e 

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



cultural  

B2.4. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características 
esenciais da arte prerrománica, relacionando cada un dos seus estilos 
cos seus respectivos contextos históricos e culturais. 

HAB2.4.2. Identifica e clasifica razoadamente no seu estilo as seguintes obras: 
San Pedro da Nave (Zamora), Santa María do Naranco (Oviedo), San Miguel 
da Escalada (León), Santa Comba de Bande e San Miguel de Celanova 
(Ourense). 

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, interior da planta superior 
da Sainte Chapelle de París. 
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", de Giotto, na Capela Scrovegni de Padua, "Matrimonio 
Arnolfini", de Jan Van Eyck, "O descendemento da cruz", de Roger van der 
Weyden, e o "Xardín das Delicias, de Hieronymus Bosch. 

B2.12. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte 

medieval española, aplicando un método que abranga diferentes 

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

HAB2.12.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas 
románicas: San Vicente de Cardona (Barcelona), San Martín de Frómista e a 
catedral de Santiago de Compostela. 
HAB2.12.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas románicas: 
"A dúbida de San Tomé", no ángulo do claustro de San Domingos de Silos 
(Burgos), "Última cea" do capitel historiado do claustro de San Xoán da Peña 
(Huesca) e fachada de Praterías e Pórtico da Gloria da catedral de Santiago. 
HAB2.12.4. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas 
góticas: fachada occidental e interior da catedral de León, interior da catedral 
de Barcelona, e interior da igrexa de San Xoán dos Reis, de Toledo. 

B3.3. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte do 
Renacemento, 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 San Lorenzo, ambas en Florencia e de Brunelleschi; pazo Médici-Riccardi 
en Florencia, de Michelozzo; fachada de Santa María Novella e do pazo 
Rucellai, ambos en Florencia e de Alberti; templo de San Pietro in Montorio 



en Roma, de Bramante; cúpula e proxecto de planta de San Pedro do 
Vaticano, de Michelangelo; Il Gesù en Roma, de Giacomo della Porta e 
Vignola; Villa Capra (Villa Rotonda) en Vicenza, de Palladio. 
HAB3.3.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas do 
Renacemento italiano: primeiro panel da "Porta do Paraíso" (da creación do 
mundo á expulsión do Paraíso), de Ghiberti; "Gattamelata", de Donatello; 
"Piedade" do Vaticano, "David", "Moisés" e as tumbas mediceas, de 
Michelangelo; "O rapto das sabinas", de Giambologna. 
HAB3.3.3. Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas do 
Renacemento italiano: "O tributo da moeda" e A "Trindade", de Masaccio; 
"Anunciación" do Convento de San Marcos en Florencia, de Fra Angelico; 
"Madonna do Duque de Urbino", de Piero della Francesca; "A Virxe das 
rochas", "A última cea" e "A Gioconda", de Leonardo da Vinci; "A Escola de 
Atenas" de Rafael; a bóveda e o "Xuízo Final" da Capela Sixtina, de 
Michelangelo; "A tempestade", de Giorgione; "Venus de Urbino" e "Carlos V 
en Mühlberg", de Tiziano; "O lavatorio", de Tintoretto; "As vodas de Caná", 
de Veronés. 
 
 

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. 

HAB3.4.4. Explica as características da pintura de El Greco a través dalgunhas 
das súas obras máis representativas. 

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 arquitectónicas do 
Renacemento español: fachada da Universidade de Salamanca; pazo de 
Carlos V na Alhambra de Granada, de Pedro Machuca; mosteiro de San 
Lorenzo de El Escorial, de Juan de Herrera. 
HAB3.5.3. Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas de El Greco: "O 
expolio", "A Santa Liga" ou "Adoración do nome de Xesús", "O martirio de San 
Mauricio", "O enterro do Señor de Orgaz", "A adoración dos pastores", "O 
cabaleiro da man no peito". 



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; Pazo de Versalles, de Le Vau, 
J.H. Mansart e Le Nôtre.. 
HAB3.8.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas de Bernini: 
"David", "Apolo" e "Dafne", "A éxtase de Santa Teresa", "Cátedra de San 
Pedro". 
HAB3.8.3. Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas do Barroco 
europeo do século XVII: "Vocación de San Mateo" e "Morte da Virxe", de 
Caravaggio; "Triunfo de Baco e Ariadna", na bóveda do pazo Farnese de 
Roma, de Annibale Carracci; "Adoración do nome de Xesús", bóveda de Il 
Gesù en Roma, de Gaulli (Il Baciccia); "Adoración dos Magos", "As tres 
Grazas" e "O xardín do Amor", de Rubens; "A lección de anatomía do doutor 
Tulpy", "A rolda nocturna", de Rembrandt. 
 

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). 

HAB3.10.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas do Barroco 

español do século XVII: "Piedad", de Gregorio Fernández; "Inmaculada do 

facistol", de Alonso Cano; "Magdalena penitente", de Pedro de Mena. 

HAB3.10.3. Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas españolas do 

Barroco español do século XVII: "Martirio de San Filipe", "O soño de Xacob" e 

"O zambro", de Ribera; "Bodegón" do Museo do Prado, de Zurbarán; "O 

augador de Sevilla, "Os borrachos", "A fragua de Vulcano", "A rendición de 

Breda", "O Príncipe Baltasar Carlos a cabalo", "A Venus do espello", "As 

meninas" e "As fiandeiras", de Velázquez; "A Sagrada Familia do paxariño", "A 

Inmaculada de El Escorial", "Os nenos da concha" e "Nenos xogando aos 

dados", de Murillo. 

B7.1. Utilizar a terminoloxía específica da arte nas exposicións orais e HAB7.1.1. Utiliza con corrección a terminoloxía específica das artes en 



 

escritas, denominando con precisión os elementos e as técnicas 
principais. 

exposicións orais e escritas. 



2.Avaliación e cualificación 

Avaliación  

Procedementos:  

Avaliación diagnóstica, formativa e integrada considerando en conxunto os 

criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias 

imprescindibles do primeiro e segundo trimestre. 

Instrumentos:  

- Probas obxectivas e traballo realizado durante a primeira e a segunda 

avaliación. 

  - Traballo realizado durante o terceiro trimestre. 

  - De ser posible, probas presenciais no terceiro trimestre. 

Cualificación final  

Alumnado coa primeira e a segunda avaliación aprobadas: 
Farase a media das notas obtidas nas dúas primeiras avaliacións e a esa 

nota media poderáselle engadir, a maiores, a valoración do traballo 

realizado durante o terceiro trimestre, cos seguintes indicadores: 

• Realizar as actividades asignadas, axustándose ás instrucións e 
aos prazos de entrega. 

• Amosar interese en realizar as tarefas da mellor forma posible, 
cun esforzo por progresar e correxir erros. 

 

Alumnado cunha avaliación ou coas dúas suspensas: 
Valorarase se o alumna ou o alumno acada os estándares de 

aprendizaxe e as competencias imprescindibles, tendo en conta que 

todas as actividades de repaso, reforzo e recuperación foran realizadas 

de xeito coherente e cunha evolución positiva, dentro dos prazos de 

entrega establecidos. 

Proba 

extraordinaria de 

setembro 

Na proba extraordinaria de setembro avaliaránse os estándares de 

aprendizaxe e as competencias clave a partir do visto presencialmente 

durante o primeiro e o segundo trimestre. 

Alumnado de 

materia 

pendente  

 

 

 

 



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

caso, ampliación)  

Actividades   Durante o 3º trimestre (dende o día 12 de marzo) o alumnado estivo a 

traballar actividades de repaso de tódolos contidos traballados 

durante o 1º e 2º trimestre.  

Tamén se realizaron actividades de ampliación coa finalidade de 

continuar o temario, para elo ofrecéuselle ao alumnado o material 

completo da asignatura (apuntes, comentarios e presentacións). 

Metodoloxía  

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade)  

Mantívose a comunicación co alumnado a través da conta gratuita de 

correo: artesoneira@gmail.com, así como tamén se empregou a Aula 

Virtual do centro, onde se atopa o material completo da asignatura. 

Mantívose unha comunicación permanente coa/co titora/or de cada 

grupo coa finalidade de ofrecer información sobre a evolución na 

comunicación co alumnado e sobre os posibles inconvintes que foron 

xurdindo na mesma. 

Materiais e recursos  Entre os principais recursos empregamos, destacan: 

- Material didáctico elaborado polo docente, no que se inclúe: 

o Contexto histórico-artístico de cada bloque de contidos. 

o Análise e comentario das obras ABAU organizado por 

bloque de contidos. 

o Presentacións empregadas como soporte nas expliacións 

de aula. 

o Glosario de termos artísticos. 

 

 

 

 4.Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Avisarase por correo electrónico ao alumnado da publicación, na 

páxina web do centro, da adaptación da programación didáctica do 

curso 2019/2020. Tamén se trasladará o aviso a cada titor ou titora 

correspondente. 

Publicidade   Publicación obrigatoria na páxina web do centro.  

 


