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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

B3.5. Utilizar o vocabulario históri- co e artístico con precisión, inseíndoo no contexto 
adecuado.  

XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible 
para cada época. 

• CSC 

• CCL 
• CD 

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

• CSC 
• CD 

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. 

• CSC 

• CCEC 
• CD 

B3.12. Comprender as características e función da arte na Idade Media.  XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e 
islámica. 

• CSC 
• CCEC 

• CCL 
• CD 

B3.3. Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos que 
determina- ron 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 

• CSC 

• CMCCT 
• CD 

B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns na 
Península Ibé- rica e as súas relación con Al-Andalus.  XHB3.10.2. Explica a importancia do Camiño de Santiago. 

• CSC 
• CCEC 

• CCL 
• CD 

B3.1. Recoñecer que o pasado non está "morto e enterrado", se- nón 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 
• CD 

 



 

 

 

 

1. 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, segundo o grupo, dun 
caderno dixital ou tarefas análogas. 
 

• 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, 
segundo o grupo, dun caderno dixital ou da realización de tarefas do libro de texto. A 
entrega e a avaliación positiva destas actividades, conleva a recuperació 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. O alumnado foi informado de cales eran, e como serían as probas a principio de 
curso. 

• Criterios de avaliación: 
B1.1. Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou nunha imaxe de satélite, 
utilizando datos de coordenadas xeográficas. 

B1.2. Ter unha visión global do medio físico de España e de Galicia, e das súas 
características xerais. 

B1.3. Situar no mapa de España as unidades e os elementos principais do relevo 
peninsular, así como os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos. 

B1.4. Situar no mapa de Galicia as unidades e os elementos principais do relevo, así 
como os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos. 

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

B1.6. Coñecer os principais espazos naturais de España e de Galicia. 

B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente español e 
galego, e as súas consecuencias. 
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B2.1. Comentar a información en mapas do mundo sobre a densidade de poboación e 
as migracións. 

B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, evolución e dinámica, 
e ás súas migracións e políticas de poboación. 

B2.3. Analizar as características da poboación española, a súa distribución, dinámica e 
evolución, e os movementos migratorios. 

B2.4. Analiza as características da poboación de Galicia, a súa distribución, dinámica e 
evolución, e os movementos migratorios 

B2.5. Sinalar nun mapamundi as grandes áreas urbanas, e identificar e comentar o 
papel das cidades mundiais como dinamizadoras da economía das súas rexións. 

B2.6. Comprender o proceso de urbanización, os seus proles e os seus contras en 
Europa. 

B2.7. Recoñecer as características das cidades españolas e galegas, e as formas de 
ocupación do espazo urbano. 

B2.8. Coñecer os principais espazos naturais protexidos a nivel peninsular e insular. 

B2.9. Identificar as principais paisaxes humanizadas españolas e galegas, e identificalas 
por comunidades autónomas. 

B2.10. Coñecer e analizar os problemas e os retos ambientais que afronta España, a 
súa orixe e as posibles vías para afrontar estes problemas. 

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. Caracterizar a alta Idade Media en Europa e recoñecer a dificultade da falta de 
fontes históricas neste período. 

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

B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. 

B3.9. Analizar a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns, nos seus aspectos 
socioeconómicos, políticos e culturais. 

B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns na 
Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 

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

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

• Criterios de cualificación: 
Seguindo o modelo da programación de departamento realizase 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.  
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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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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 
e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

• Actividades de ampliación: 
- Elaboración dun vídeo onde se formula un problema medioambiental 

e a súa solución. 
- Elaboración de mapas físicos de España e Galicia. 
- Presentacións sobre os climas de España. 
- Formularios de repaso de xeografía física. 
- Xogos interactivos de xeografía de España.  
 
• Actividades de reforzo: 
- A partir de recursos audiovisuais proponse a análise de distintos 

contextos históricos no marco da Idade Media en Galicia. Con 
obxecto de facilitar a súa comprensión achéganse preguntas 
guiadas. Utilízanse distintas ferramentas dixitais para plasmar o 
resultado das súas reflexións . 

- Análise de textos de distintos contextos históricos  para reflexionar 
sobre o momento actual (comparativa entre a Peste negra de 1347 e 
a pandemia do Covid-19). 

- Formularios de repaso da Idade Media. 
- Formulariosd de repaso da arte durante a Idade Media.  

 
• Actividades de recuperación: 
- Segundo o grupo: Realización de tarefas ou creación dun caderno 

dixital e interactivo que recollan os conceptos elementais das 
unidades didácticas 1, 2, 3, 4,5 e 6.  

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 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://app.genial.ly/editor/5e980f1f80393b0d879771d1 
https://www.youtube.com/watch?v=kEI7QYpoFeA&t=1s 
e outros posibles. 
• Recursos audiovisuais:  

http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/ 

https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos 

https://www.e-vocacion.es/site/idioma 

e outros posibles. 
• Ferramentas dixitais: 

https://app.genial.ly/dashboard 
https://www.canva.com/ 
https://bookcreator.com/ 
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Espazo Abalar 
Classroom 
Aula Virtual 

Publicidade  IES de Vilalonga 

 


