
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación 
Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da 
Comunidade Autónoma de Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 
clave 

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

§ CAA 
§ CMCCT 
§ CD 

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. 
 

§ CAA 
§ CMCCT 
§ CD 
§ CCL XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo e 

reflictan os elementos máis importantes. 
 

B1.11. Coñecer, describir e valorar a 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. 

§ CAA 
§ CMCCT 
§ CD 
§ CCL 
 

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. 

• CSC 
• CCEC 
• CD 

B3.3. Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos 
que determinaron cambios fundamentais no rumbo da historia, diferenciando 
períodos que facilitano 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. 

• CSC 
• CMCCT 
• CD 

 



 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

• Procedementos: 
 

Durante a 1ª e a 2ª avaliación utilízanse os mesmos procedementos establecidos na 
programación didáctica 2019/20.  
 
A partir da fase non presencial empréganse os seguintes procedementos: probas 
escritas e audiovisuais, actividades de investigación e creación dun caderno dixital. 
 

• Instrumentos: 
 

Durante a 1ª e 2ª avaliación utilízanse os instrumentos recollidos na programación 
didáctica 2019/20.  
 
A partir da fase non presencial valorarase o traballo realizado polo alumanado, que 
poderá sumar ata un máximo de dous punto na nota final. Os instrumentos de avaliación 
empregados son: rúbrica xeral, listas de cotexo e plantillas de corrección. 
 
O alumnado poderá recuperar as avaliacións non superadas mediante a elaboración 

dun   
caderno dixital. A entrega e a avaliación positiva deste caderno, conleva a recuperación 
das avaliacións pendentes.  

 

Cualificación final 

 
A nota final será a media ponderada da 1ª e 2ª avaliación, sempre que sexan positivas 
ou teñan unha nota de 5 nas tarefas de recuperación, puidendo subir nota as 
actividades de recuperación, repaso e reforzo que o alumnado desenvolva durante o 3º 
trimestre, ata un máximo de dous puntos na nota final. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 
O alumnado que non supere os obxectivos da materia poderá recuperala mediante unha 
proba escrita sempre que as condicións sanitarias o permitan, así como a presentación 
dun traballo que versará sobre os contidos da 1ª e 2ª avaliación. A nota final será a 
media ponderada destas dúas probas.  

No caso de que a proba escrita non se puidera celebrar, a presentación do traballo 
constituirá o 100% da nota final.  

Alumnado de 
materia pendente 

Os criterios están na Programación Didáctica do Departamento e publicada na páxina 
web do centro. O alumnado foi informado de cales eran, e como serían as probas a 
principio de curso. 

 

Criterios de avaliación: 

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. 

B1.2. Identificar e distinguir os sistemas de representación cartográfica, en soporte 
analóxico e dixital, e as súas escalas 

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

B1.4. Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou imaxe de satélite, utilizando 
datos de coordenadas xeográficas. 

B1.5. Localizar no mapamundi físico as principais unidades do relevo mundiais, os 
grandes ríos e as grandes zonas climáticas, e identificar as súas características. 
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B1.6. Ter unha visión global do medio físico europeo e mundial, e das súas 
características xerais. 

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

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

B1.9. Coñecer, comparar e describir os grandes conxuntos bioclimáticos que conforman 
o espazo xeográfico europeo. 

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

B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente e as súas 
consecuencias. 

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. 

B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 
interpretacións de fontes diversas. 

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. 

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

B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto 
adecuado. 

B3.6. Entender o proceso de hominización. 

B3.7. Datar a Prehistoria e a Idade Antiga, e distinguir a escala temporal de etapas 
como estas. 

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. 

B3.9. Coñecer as características da vida humana correspondentes aos dous períodos 
en que se divide a Prehistoria: Paleolítico e Neolítico. 

B3.10. Identificar os primeiros ritos relixiosos. 

B3.11. Coñecer algunhas características da vida humana neste período, así como o 
establecemento e a difusión de diferentes culturas urbanas, despois do neolítico. 

B3.12. Recoñecer a importancia da descuberta da escritura. 

B3.13. Explicar as etapas en que se divide a historia de Exipto. 

B3.14. Identificar as principais características da relixión exipcia. 

B3.15. Localizar e describir algúns exemplos arquitectónicos de Exipto e de 
Mesopotamia. 

B3.16. Coñecer os trazos principais das polis gregas e a transcendencia do concepto de 
democracia. 

B3.17. Entender a transcendencia do concepto de colonización. 

B3.18. Distinguir entre o sistema político grego e o helenístico. 

B3.19. Entender o alcance do clásico na arte e na cultura occidentais. 

B3.20. Caracterizar os trazos principais da sociedade, a economía e a cultura romanas, 
e recoñecer os conceptos de cambio e continuidade na historia da Roma antiga. 
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B3.21. Identificar e describir os trazos característicos de obras da arte grega e romana, 
diferenciando entre os que son específicos. 

B3.22. Establecer conexións entre o pasado da Hispania romana e o presente. 

 

Criterios de cualificación: 

Seguindo o modelo da programación de departamento realizanse dúas probas parciais 
ó longo do curso: un en Xaneiro e outro en Abril-Maio. Estas probas estaban compotas 
dun boletín de tarefas (30%) e unha proba escrita (70%). Logo faise unha media 
aritmética entre ambos parciais valorando de 0 a 10.  

Como ese primeiro foi realizado, e moitos dos alumnos teñen notas positivas, vanse 
respectar as notas dese parcial.  

O segundo parcial, debido a situación de Alerta Sanitaria, vai ser substituído por unha 
serie de tarefas que será entregada por medio telemáticos a través da Aula Virtual do 
centro. Este estará composto por unha serie de tarefas para que sexan realizadas polo 
alumnos, e sexan entregados nun prazo de tempo determinado. 

No caso de que un alumno non poida acceder á Aula Virtual, sempre se lle podería 
transmitir a información en papel, se os pais ou titores legais o demandan, por medio do 
servizo de correos. Para isto será necesario a previa petición ó centro, e os prazos de 
entrega serán modificados para non prexudicar ó alumnado, pero están sometidas ó 
criterio do docente e as necesidades loxísticas.  

Para obter a cualificación vaise facer unha medía aritmética entre a nota do primeiro 
parcial e o segundo parcial. No caso de que o alumnado consiga nese cálculo unha nota 
de 5, ou superior, considerase que ten superada a materia pendente.  

No caso de que o alumnado que non superara o primeiro parcial, ten a posibilidade de 
recuperalo por medio dunha serie de tarefas, que están disposta na Aula Virtual do 
Centro. No caso desas tarefas serán valoradas con ata 5 puntos Iso vaille dar a nota 
para poder superar a materia. 

No caso de que a materia non sexa superara terá unha nova oportunidade de superar a 
materia por medio dunha proba en Setembro, sempre e cando a medidas sanitarias o 
permitan. No caso de que esa medida non sexa posible, tomaranse as medidas 
pertinentes para realizar unha nova proba ou traballo. 

• Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Procedementos. 
Recuperación do Primeiro Parcial: 

• Tarefas realizadas na Aula Vitual. 
Tarefa do 2º Parcial. 

• Tarefas realizadas na aula virtual. 
Instrumentos. 

• Tarefas. Corrección cando se entreguen segundo unha modelo de corrección. 
•  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre  
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

 
• Actividades de ampliación: 
- A partir de recursos audiovisuais proponse a análise de distintos contextos 

históricos no marco da Prehistoria e da Idade Antiga. Con obxecto de facilitar 
a súa comprensión achéganse preguntas guiadas e/ou test de repaso. 
Utilízanse distintas ferramentas dixitais para plasmar o resultado das súas 
reflexións. 

- Escritura antiga: creación dun papiro con escritura xeroglífica e dunha tablilla 
cuneiforme.  

 
• Actividades de reforzo: 
- Breve investigación sobre xacementos arqueolóxicos. 
- Elaboración dun cómic sobre a muller na Prehistoria. 
- Test de repaso da Prehistoria. 
- Test de repaso de Xeografía. 
- Xogos interactivos de Xeografía.  
- Textos para a análise de distintos contextos históricos que servan para 

reflexionar sobre o momento actual (comparativa entre os comportamentos 
sociais pasados e presentes). 
 

• Actividades de recuperación: 
- Creación dun caderno dixital e interactivo que recolla os conceptos 
       elementais das unidades didácticas 1, 2, 3, 4,5, 6 e 8.  
 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

 
• Alumnado con conectividade:  

Na 1ª e na 2ª avaliación séguese a metodoloxía proposta na programación 
didáctica 2019/20.  

Durante o confinamento inclúese, a maiores, máis recursos dixitais a través da 
Aula virtual e Classroom, onde se inclúen as tarefas integradas na secuencia de 
aprendizaxe, actividades interactivas e unha selección de enlaces a Internet. Así 
mesmo, establécese un contacto permanente co alumnado para o seu 
seguemento a través do enderezo electrónico.  

Para o alumnado con NEAE realízanse actividades específicas de reforzo e 
recuperación elaboradas polo profesor da materia en coordinación co titor do 
grupo. 

• Alumnado sen conectividade:  

As tarefas de repaso, recuperación e ampliación elaboradas polo profesorado 
facilítase a aquel alumnado que o precise mediante outras canles de 
comunicación.  Así mesmo, infórmase semanalmente do seguemento das tarefas 
ás persoas titoras do grupo.  

Materiais e recursos 

• Materiais de elaboración propia:  
https://www.youtube.com/watch?v=eeuoLNINbZo 
https://www.youtube.com/watch?v=kEI7QYpoFeA&t=1s 
https://www.youtube.com/channel/UC5Vf4AgrGl_vrPam6C1LT_g/playlists 
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5522565-
conceptos_de_relevo.html 
e outros posibles. 
• Recursos audiovisuais:  
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos 
https://www.e-vocacion.es/site/idioma 
https://leccionesdehistoria.com/ 
e outros posibles. 
• Ferramentas dixitais: 

https://app.genial.ly/dashboard 
https://www.canva.com/ 
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https://bookcreator.com/ 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

Espazo Abalar 
Classroom 
Aula Virtual 

Publicidade  IES de Vilalonga 
 


