
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
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 

B2.5. Utilizar correctamente o vocabulario específico da xeomorfoloxía. XHB2.5.1. Describe sumariamente nun mapa a evolución xeolóxica e 
a conformación do territorio español. 

▪ CAA 
CCL 

B2.4. Diferenciar a litoloxía de España, incidindo nas súas 
características e na modelaxe. 

XHB2.4.1. Clasifica as unidades do relevo español segundo as súas 
características xeomorfolóxicas. 

▪ CMCCT 
▪ CAA 
▪ CCL 

B3.2. Distinguir os climas en España e comentar as súas características, 
sinalando os factores e os elementos que os compoñen, para 
diferencialos. 

XHB3.2.1. Describe e compara os climas en España, enumerando os 
factores e os elementos característicos 

▪ CAA 
▪ CCL 

 

B3.6. Interpretar un mapa do tempo aplicando as características dos 
tipos de tempo peninsulares ou insulares 

XB33.6.1. Comenta un mapa do tempo de España distinguindo os 
elementos que explican o tipo de tempo característico da estación do 
ano correspondente. 

▪ CMCCT 
▪ CAA 
▪ CCL 

 

B3.8. Identificar as rexións vexetais. XHB3.8.1. Identifica nun mapa os dominios vexetais, e describe e 
comenta as súas características. 

▪ CMCCT 
CAA 

B4.3. Identificar os réximes fluviais máis característicos. XHB4.3.1. Relaciona os réximes hídricos dos cursos fluviais coas 
posibilidades de aproveitamento hídrico en España. 

▪ CMCCT 
CAA 

B5.1. Describir e reflectir nun mapa as paisaxes naturais españolas, 
identificando os seus trazos. 

XHB5.1.1. Distingue as características dos grandes conxuntos 
paisaxísticos españois. 

▪ CMCCT 
▪ CAA 
▪ CCL 

 

B5.3. Describir os espazos humanizados e enumerar os seus elementos 
constitutivos. XHB5.3.1. Diferencia as paisaxes humanizadas das naturais. 

▪ CMCCT 
▪ CAA 

CCL 

B7.5. Explicar o sector agrario español tendo en conta as súas XHB7.5.1. Identifica e analiza as características das paisaxes agrarias ▪ CMCCT 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 7 CENTRO: IES VILALONGA 
CURSO:1º ESO 

MATERIA:XEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

  

 

estruturas da propiedade e as características das súas explotacións. españolas. ▪ CAA 
▪ CCL 

 

B7.7. Analizar a actividade pesqueira, e definir as súas características e 
os seus problemas. 

XHB7.7.1. Establece as características e as peculiaridades da 
actividade pesqueira española e galega 

▪ CMCCT 
▪ CAA 
▪ CCL 
▪  

B8.4. Identificar e comentar os elementos dunha paisaxe industrial dada. XHB8.4.1. Analiza e comenta paisaxes de espazos industriais. 

▪ CMCCT 
▪ CAA 
▪ CCL 

 

B8.5. Describir os eixes de desenvolvemento industrial sobre un mapa, 
establecendo as súas características e as posibilidades de rexeneración 
e cambio no futuro. 

XHB8.5.3. Describe os eixes ou focos de desenvolvemento industrial, 
e as súas perspectivas de futuro. 

▪ CMCCT 
▪ CAA 
▪ CCL 
▪  

B9.3. Explicar o sistema de transporte en España, distinguindo a 
articulación territorial que configura. 

XHB9.3.3. Describe e analiza mapas que reflictan un sistema de 
transporte determinado. 

▪ CMCCT 
▪ CAA 
▪ CCL 
▪  

 



 
 

 

 

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 1 punto na nota final.  
 

Os instrumentos de avaliación empregados serán: rúbricas e listas de cotexo. 
 
O alumnado poderá recuperar as avaliacións non superadas mediante a presentación 

dun dossier de actividades correspondentes aos contidos non superados e avaliados 
positivamente mediante a rúbrica xeral 

 

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 1 punto 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 

• Criterios de avaliación: 
Non existe alumnado con materia pendente. 

 

• Criterios de cualificación: 
Non existe alumnado con materia pendente. 

 

• Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non existe alumnado con materia pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre  
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

 
• Actividades de ampliación: 
 
- Fichas de traballo sobre a actividade turística. 
- Problemas de demografía. 

- Análise de gráficos, imaxes e mapas de temática demográfica. 
- Fichas de traballo sobre o espazo urbano. 
- Análise de videos, planos, imaxes e mapas de relacionados co urbanismo 

 
• Actividades de reforzo: 

 
- Actividade de selección e análise de información de novas xornalísticas 

relacionadas co temario  
- Fichas de relacionar imaxes, conceptos e localización en mapas. 
- Test de repaso 

 

• Actividades de recuperación: 
 

- Caderno de actividades cos contidos mínimos correspondentes ás 
avaliacións suspensas. 

 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

 
• Alumnado con conectividade:  

 
- As tarefas son presentadas son adxuntadas na plataforma educativa e 

recibidas vía correo electrónico.  
 

• Alumnado sen conectividade:  

 

- Non hai constancia de ningún caso 

Materiais e recursos 

• Materiais de elaboración propia:  
 

- Apuntamentos e fichas de traballo específicas. 
- Videos explicativos dos conceptos mais relevantes 
 
 
• Recursos audiovisuais:  

 
- www.rtve.en portada. 
- Videos de youtube. 

 
 

• Ferramentas dixitais: 
 

- Google earth 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

Classroom 
E-mail persoal. 

Publicidade  IES de Vilalonga 
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