
Departamento de Xeografía e Historia, IES Vilar Ponte, 2019-20.

Modificacións curriculares do 3º trimestre.
Nivel 4º de ESO

Materia Xeografía e Historia

Este documento concreta unha serie de cambios excepcionais nas programacións e no 
desenvolvemento  curricular  do  curso  académico  2019-2020  debido  á  suspensión  das 
clases presenciais pola pandemia do COVID-19, tal e como indican as 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.

De acordo a estas instrucións, se procede a relacionar os criterios de avaliación e os 
estándares imprescindibles correspondentes ao 3º trimestre, definir os instrumentos de 
avaliación que sirvan para valorar  as  actividades desenvolvidas polo  alumnado no 3º 
trimestre así como recuperar as materias suspensas do 1º e 2º trimestre. De igual xeito, 
se modifican os criterios de cualificación das materias impartidas desde o Departamento 
de Xeografía e Historia do IES Vilar Ponte.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

Criterios de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias

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. 

XHB2.1.2. Recoñece, mediante a 
análise de fontes de diversas 
épocas, o valor destas non só 
como información senón tamén 
como evidencia para os/as 
historiadores/ as.

CAA CD CMCCT

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.

CCL CAA CSIEE

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.

XHB5.3.2. Explica as causas da 
Guerra Civil española no 
contexto europeo e internacional.

CAA CMCCT 
CSIEECD CCL

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

XHB3.7.1. Identifica trazos do 
Renacemento e do Humanismo 
na historia europea, a partir de 
fontes históricas de diversos 
tipos.

CSC CCEC CAA 
CCL

2. Avaliación e cualificación.

Materia a impartir e actividades:
• Con carácter xeral, non se avanza materia pero se fará un breve resumo dos 

últimos temas para que o alumnado teña unha visión algo máis completa da 
materia.

• As actividades que se realicen serán voluntarias e poden axudar a subir ata un 
punto a nota media das dúas primeiras avaliacións.

Recuperacións:
• O alumnado con unha avaliación suspensa deberá presentar os traballos e 

actividades fixadas para a súa recuperación.
• O alumnado con dúas avaliacións suspensas deberá deberá presentar os traballos 

e actividades fixadas para a súa recuperación. De non presentarse, terá dereito a 
unha proba final, telemática ou presencial segundo o permitan as circunstancias 
sanitarias.
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Nota final:
• A nota final será a media das dúas primeiras avaliacións. 
• Complementariamente, as actividades realizadas na terceira avaliación poderán 

subir ata un punto esa nota. 
• Flexibilízanse os criterios de redondeo cara a nota superior.

Convocatorias ordinaria e extraordinaria:
• As probas finais en convocatoria ordinaria e extraordinaria se corresponderán 

exclusivamente coa materia impartida nas dúas primeiras avaliacións.

Recuperación de pendentes:
• O alumnado coas dúas primeiras avaliacións aprobadas ten a materia superada.
• O alumnado con unha ou dúas avaliacións suspensas deberán presentar os 

traballos e actividades fixadas para a súa recuperación.
• De non presentarse, terá dereito a unha proba final, telemática ou presencial, 

segundo o permitan as circunstancias sanitarias.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre.

Actividades
• Análise de imaxes, visualización de vídeos, resumos de 

artigos de prensa e documentos que servirán como 
repaso e nalgún caso como reforzo para os alumnos que 
non superaran algunha avaliación. 

Metodoloxía:

• Acceso ó blog educativo e as tarefas mandaranse á conta 
de  correo  que  lle  facilitará  o  profesor.  O  visionado  de 
imaxes,  documentos e videos se farán directamente  no 
mesmo blog.

Materiais e 
recursos

• Blogs educativos,libros de texto, vídeos, imaxes, artigos 
de prensa dixital, etc.

4. Información e publicidade.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web 
do centro.

Información ao alumnado e ás 
familias

Eva Edixgal, aula virtual do centro, 
Abalar, correo electrónico, 
videoconferencias e chamadas 
telefónicas.
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