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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

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

XHB1.1.3. Coñece e interpreta os tipos mapas temáticos CAA,CMCCT,CCL eCD 

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. 

CCL, CMCCT, CD, CAA 
e CSC 

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. 

CCL, CMCCT, CD, CAA 
e CSC 

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. CCL, CMCCT, CAA, e 

CSC 

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. CCL, CSIEE, CCL, CAA 
e CSC 

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. CCL, CMCCT, CD, CAA 

e CSC 

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

XHB2.6.4. Identifica e nomea algunhas enerxías alternativas. CCL, CAA, CSIEE e 
CMCCT 

B2.7. Explica e localiza os tipos de pesca e os seus problemas. XHB2.7.1. Procura información sobre a sobreexplotación dos caladoiros de pesca, usando recursos 
impresos e dixitais. 

CCL, CMCCT, CD, CAA, 
CSC e CSIEE 

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. CCL,CAA eCSIEE 

B2.10. Entender os fluxos e os bloques comerciais. XHB2.10.1. Define os indicadores que miden os intercambios económicos dun país. CAA, CD, CCL, CMCCT 
e CSIEE 

B2.10. Entender os fluxos e os bloques comerciais. XHB2.10.2. Describe as características do comercio internacional na actualidade. CAA, CCL, CSC e 
CSIEE 

B2.10. Entender os fluxos e os bloques comerciais. XHB2.10.3. Enumera as características dos bloques comerciais e as razóns polas que se constitúen. CAA, CCL, CSC e 
CSIEE 

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

XHB2.11.1. Identifica os tipos de turismo e os seus efectos CAA, CCL. CCEC, 
CSIEE e CD 

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

XHB2.11.2. Valora a importancia do turismo na economía española e galega. CAA, CCL, CCEC,  
CSIEE e CD 

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. 

XHB2.12.2. Crea mapas conceptuais, usando recursos impresos e dixitais, para explicar o 
funcionamento do comercio, e sinala os organismos que agrupan as zonas comerciais. CAA, CCL, CSIEE e CD 

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. 

CAA, CMCCT, CSIEE, 
CD e CCL 

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

XHB2.13.1. Realiza un informe sobre as medidas para tratar de superar as situacións de pobreza. CAA, CSC, CSIEE e 
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, CAA e CCEC 
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B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas 
entre interpretacións de fontes diversas. 

XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes históricas. CSC e CAA 

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

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. CSC e CMCCT 

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. 

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

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. CSC e CMCCT 

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. CSC e CCL 
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 

Os procedementos realizados antes da Alerta Sanitaria, realizada a partires do 13 de marzo de 2020, van seguir os principios marcados na programación de 

departamento. 

Os procedementos novos tras a Alerta Sanitaria, realizada a partires do 13 de marzo de 2020, van quedar conformados da seguinte forma. 

 

Recuperación da 1ª Avaliación: 

• Boletín (50%). 

• Cuestionario (50%). 

Estas actividades serán valoradas ata 5 puntos, co cal chegan a nota para superar a avaliación. 

 

Recuperación da 2º Avaliación: 
• Boletín (50%). 

• Cuestionario (50%). 

Estas actividades serán valoradas ata 5 puntos, co cal chegan a nota para superar a avaliación. 

 

Avaliación da 3ª Avaliación. 
 

Realizaranse unha serie de tarefas, cuestionarios, presentacións, etc. 
 

Estas tarefas serán valoradas de 0 a 10 puntos, e farán media  entre elas como se aclara na metodoloxía. O resultado deste cálculo será convertida a unha nota, onde 

poderá sumar como máximo 2 puntos, e será a nota que se fará no computo de Cualificación Final. 

Instrumentos: 

Para o alumnado que superou cunha nota de 5, ou superior, a avaliación manteranse os mesmos principios que na Programación Didáctica de Departamento. 

 

No caso de aqueles alumnos que non superaran a 1ª e a 2ª avaliación, asi como os traballos realizados durante a 3ª Avaliación consistira en: 

• Boletíns e tarefas, que seguiran unha corrección por medio de modelo de corrección, lista de cotexo ou rúbrica. 

• Realización de cuestionarios, que serán corrixidos de forma automática ou manual segundo o modelo. Estas realizaranse por medio de aplicacións telemáticas. 

Cualificación final 

Esa será a nota de cualificación final vai a seguir as referencia marcadas nas 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. Pero tamén 

a Orden EFP/365/2020, do 22 de abril, pola que se establece no marco e nas directrices de actuación para o terceiro trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 

2020-2021, ante aa situación de crise ocasionada por el COVID-19. 

 

Seguindo a lexislación vixente determinase o seguinte procedemento para obter a cualificación final de curso: 

Para a realización da cualificación final vaise optar polo seguinte cálculo da media aritmética de das notas obtidas polo alumando durante a 1ª e a 2ª avaliación. Debido a 

que a terceira avaliación solo pode ser valorada en forma positiva, optase pola seguinte medida, sempre tendo en conta o beneficio do alumnado, de poder subir ó resultado 

desa media ata 2 puntos como máximo polo traballo realizado durante a terceira avaliación. 

Co cal de forma gráfica se representa nesta formula. 

 

!"#$%&'$( = 1ª,-$(&.&ó' + 2ª,-$(&.&ó'
2 + ('"#$3$3ª,-$(&.&ó' = 5á7&5"3"89:8'#"9) 
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Para que esta formula poida ser aplicada, o alumnado ten que ter superadas a 1ª e 2ª avaliación, ou sexa ter unha nota superior a 5 puntos. No caso de que o alumnado 

non superara as avaliación, non se lle aplicará a nota da terceira avaliación para subir nota. 

 

No caso de que o alumno, non superara a materia durante o curso normal, antes da proclamación do Estado de Alarma, vaise realizar unha serie de recuperacións por 

avaliacións (1ª e 2ª avaliación). Se o alumnado realiza as tarefas relacionadas coa recuperación e as supera os contidos mínimo establecidos nas tarefas considerarase que 

superou a avaliación, e obterá unha nota de 5 puntos nesa avaliación ou avaliacións. Entón si se tomara en conta para a realización da formula anteriormente mencionada. 

No caso de que o alumnado non realice as actividades de recuperación, ou o faga de forma inadecuada, non superará a avaliación suspensa, e quedará coa nota que obtivo 

na avaliación anteriormente dada antes proclamación do Estado de Alarma.   

 

Considerarase que o alumno supera a materia na avaliación ordinaria se obtén no cálculo 5 ou máis puntos. 

Proba extraordinaria de setembro 

No caso de que se poida realizar unha volta o centro en setembro vaise respectar  os criterios da programación 2019-20. 

 

No caso de que o alumnado non supere a Avaliación Ordinaria, ten a posibilidade de realizar unha proba extraordinaria que se realizará no mes de setembro, segundo as 

datas propostas pola Dirección do centro. Esta proba será unha proba escrita seguindo o modelo de exame de realizado durante o curso, e supón o 100% da nota. É dicir, 

só se terá en conta o exame. Para poder superar a avaliación debe alcanzar unha nota igual ou superior a 5 puntos. 
 
A proba seguira as normas vixentes nas probas realizadas durante o curso e mencionadas anteriormente, pero so se poderá facer coa materia impartida antes da 

proclamación do Estado de Alarma o 13 de marzo de 2020. 

 

No caso de que non se poida realizar unha volta o centro para a realización desa proba escrita,  a alternativa será que se realizara toda unha serie de actividades, que serán 

entregadas ó alumnado con tempo suficiente, e que substituirán a proba extraordinaria de Setembro. 

 

Alumnado de materia pendente 

Criterios de avaliación: 

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. 

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

B2.1. Coñecer a organización administrativa e territorial de España. 

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

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

B2.4. Coñecer as características de diversos tipos de sistemas económicos. 

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

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

B2.7. Explica e localiza os tipos de pesca e os seus problemas. 

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

B2.9. Analizar o impacto dos medios de transporte no seu contorno. 

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

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

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. 

B2.13. Relacionar áreas de conflito bélico no mundo 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. 
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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. Comprender a significación histórica da etapa do Renacemento en Europa. 

B3.7. Relacionar o alcance da nova ollada dos humanistas, artistas e científicos do Renacemento con etapas anteriores e posteriores. 

B3.8. Coñecer a importancia da arte renacentista e barroca en Europa e en América. 

B3.9. Coñecer a importancia dalgúns autores e obras destes séculos. 

B3.10. Comprender a diferenza entre os reinos medievais e as monarquías modernas. 

B3.11. Analizar o reinado dos Reis Católicos como unha etapa de transición entre a Idade Media e a Idade Moderna. 

B3.12. Entender os procesos de conquista e colonización, e as súas consecuencias. 

B3.13. Coñecer trazos das políticas internas e as relacións exteriores dos séculos XVI e XVII en Europa. 

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 

As actividades realizadas durante a 3ª Avaliación van a ser basicamente de recuperación, repaso, reforzo e ampliación. 

Nesta actividades vanse a centrar no desenvolvemento das competencias básica e no desenvolvemento do alumnado a través de actividades telemáticas e 

dirixidas. A forma das tarefas ou actividades, será explicada na metodoloxía. 

  

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía consiste na realización de toda unha serie de actividades de carácter semanal ou quincenal, dependendo da dificultade da realización da tarefa. 

As tarefas quincenais valeran o dobre que as semanais. Para a realización desas tarefas teranse en conta os medios e dispoñibilidade do alumando a recursos 

ou medios informáticos. Na medida que sexa posible, realizarase por medio de sistemas telemáticos, e o envío da tarefa ó correo do docente. 

 

Para poder realizar esta actividades vaise optar pola publicación das actividades a través dun Blog, que servira de referencia a todo o alumando de 3º de ESO. 

Optouse polo Blog, polo sinxelo que pode ser ver o visionado das actividades a través de ordenador, tableta ou smartphone.  Logo as actividades van ser 

reenviadas o docente polo medio dun correo electrónico. 

 

Todos os boletíns, tarefas, traballos e cuestionarios están a disposición do alumnado na blog de aula da Materia de Xeografía e Historia de 3º de ESO. Na blog 

teñen a súa disposición foros de consulta e de discusión. 

 

A maiores creouse unha conta de correo para entregar por correo ou a través de almacenamento online (drive, webtransfer,...) ou redes sociais (youtube, 

Vimeo,...). 

 

No caso de que un alumno non poida acceder á o blog, sempre se lle podería transmitir a información en papel, se os pais 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. 

Materiais e recursos 

Dentro deste temos: 

• Libro de texto de Santillana. Xeografía e Historia de 3º de ESO. 

• Manuais e recursos de propia creación do docente. 

◦ Boletíns de actividades de recuperación. 

◦ Fichas de traballos. 

◦ Tarefas. 

◦ Blog de Aula. https://aulaxeoeso.blogspot.com/ 

• Recursos de bibliotecas dixitais e outros repositorios de información. 

• Idoceo Connect. 

• Youtube. 

• Conta de correo gmail. 

• Conta de youtube. 

• Calquera ferramenta que permita facer chegar a todo o alumnado os materiais e todos os recursos necesarios para o seu desempeño. 
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4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás familias 

Envío de 2 documentos: 

• Nota informativa (con principios de recuperación e cualificación detallados) 

• Pautas e calendario (con detalles de pautas de avaliación e datas de entrega de cada actividade, traballo,....) 

Os documentos serán enviados polo blog e na páxina Web do Centro. 

Un segundo envío da información a través dos titores de cada grupo coa idea de garantir a comunicación con todo o alumnado. 

Un terceiro aviso a través do abalar móbil os pais, nais ou titores legais que teñan a aplicación e estean dados de alta. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 
 

 

 

 


