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

Modificacións curriculares do 3º trimestre.
Nivel 2º de Bacharelato

Materia Xeografía

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

B12.1. Definir a situación 
xeográfica de España no mundo, 
establecendo a súa posición e 
localizando os seus territorios.

Localiza nun mapa as grandes 
áreas xeoeconómicas e sinala 
aquelas coas que España ten 
máis relación. 
Identifica aspectos salientables de 
España na situación mundial. . 
Localiza a situación española 
entre as grandes áreas 
xeoeconómicas mundiais.

CMCCT
CAA
CCL
CD

B12.2 Describir o continente 
europeo distinguindo a súa 
estrutura territorial e os 
contrastes físicos e 
socioeconómicos.

Explica a posición de España na 
Unión Europea.

CMCCT
CAA
CCL

B12.3. Identificar a posición de 
España na Unión Europea, 
enumerando as políticas 
rexionais e de cohesión territorial 
que se practican en Europa e 
que afectan a España.

Extrae conclusións das medidas 
que a Unión Europea toma en 
política rexional e de cohesión 
territorial que afectan a España. 
Comenta novas xornalísticas ou 
textos que explican a posición de 
España na Unión Europea.

CMCCT
CAA
CCL
CD

B12.4 Definir a globalización e 
explicar os seus trazos.

Identifica e describe os trazos da 
globalización con exemplificacións 
que afecten a España.

CMCCT
CAA
CCL
CSC

B12.5. Comparar os procesos de 
mundialización e diversidade 
territorial, resumindo as 
características de ambos.

Confecciona cadros comparativos 
da aplicación a casos concretos 
dos conceptos de mundialización 
e de diversidade territorial.

CMCCT
CAA
CCL
CD

B12.6. Explicar as repercusións 
da inclusión de España en 
espazos socioeconómicos e 
xeopolíticos continentais e 
mundiais, utilizando fontes 
diversas baseadas en material 
bibliográfico ou en liña e en 
opinións expostas nos medios de 
comunicación social.

Explica as repercusións da 
inclusión de España en espazos 
xeopolíticos e socioeconómicos 
continentais e mundiais a partir de 
distintas fontes de información 
xeográfica.

CMCCT
CAA
CCL
CD

XERAL
B1.1. Recoñecer a peculiaridade 
do coñecemento xeográfico 
utilizando as súas ferramentas 
de análise e os seus 

Describe a finalidade do estudo da 
xeografía, e as principais 
ferramentas de análise e os seus 
procedementos.

CMCCT
CAA
CCL
CD
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procedementos.
B1.2. Identificar o espazo 
xeográfico como tal nas súas 
diversas ocupacións, 
entendéndoo como centro de 
relacións humanas e sociais.

Identifica as paisaxes xeográficas. CMCCT
CAA
CCL

B1.3. Distinguir e analizar os 
tipos de planos e mapas con 
diferentes escalas, 
identificándoos como 
ferramentas de representación 
do espazo xeográfico

Utiliza adecuadamente as 
ferramentas características da 
ciencia xeográfica.

CMCCT
CAA
CD

B1.5. Deseñar e comparar 
mapas sobre espazos 
xeográficos próximos utilizando 
os procedementos 
característicos.

Identifica nunha paisaxe as 
diferenzas entre paisaxe natural e 
cultural.

CMCCT
CAA
CCL
CD

B1.6. Procurar, seleccionar e 
elaborar información de contido 
xeográfico obtida de fontes 
diversas, e presentala de xeito 
adecuado

Analiza e extrae conclusións da 
observación dun plano e dun 
mapa, comentando as 
características do espazo 
xeográfico.

CMCCT
CAA
CCL
CD

B2.1. Distinguir as 
singularidades do espazo 
xeográfico español establecendo 
os aspectos que lle confiren 
unidade e os elementos que 
ocasionan diversidade.

Debuxa e sinala sobre un mapa 
físico de España as unidades do 
relevo español, comentando as 
súas características.

CMCCT
CAA
CCL
CD

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

Comenta as características dos 
climas españois a partir dos seus 
climogramas representativos, 
cliseries, mapas atmosféricos.

CMCCT
CAA
CCL
CD

B4.1. Explicar a diversidade 
hídrica da Península Ibérica e 
nas illas, enumerando e 
localizando os tipos de 
elementos hídricos que se poden 
percibir coa observación da 
paisaxe.

Explica a diversidade hídrica en 
España.

CMCCT
CAA
CCL
CD

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

Distingue as características dos 
grandes conxuntos paisaxísticos 
españois.

CMCCT
CAA
CCL
CD

B6.2. Comentar gráficos e taxas 
que amosen a evolución da 
poboación española.

Comenta a pirámide actual de 
poboación española e compáraa 
con algunha dun período anterior 

CMCCT
CAA
CCL
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ou de previsións futuras. CD
B7.2. Distinguir as paisaxes 
agrarias, a súa morfoloxía e as 
súas estruturas, establecendo as 
súas características. 

Selecciona e comenta imaxes que 
poñen de manifesto as 
características das paisaxes 
agrarias españolas.

CMCCT
CAA
CCL
CD

B8.4. Identificar e comentar os 
elementos dunha paisaxe 
industrial dada.

Analiza e comenta paisaxes de 
espazos industriais.

CMCCT
CAA
CCL
CD

B9.7. Identificar e comentar unha 
paisaxe transformado por unha 
importante zona turística.

Analiza e comenta imaxes do 
espazo destinado a transportes, 
comercial ou outras actividades do 
sector servizos.

CMCCT
CAA
CCL
CD

B10.5. Analizar e comentar unha 
paisaxe urbana.

Comenta unha paisaxe urbana a 
partir dunha fonte gráfica.

CMCCT
CAA
CCL
CD

B11.1. Describir a organización 
territorial española analizando a 
estrutura local, autonómica e 
estatal.

Explica a ordenación territorial 
española a partir de mapas 
históricos e actuais.

CMCCT
CAA
CCL
CD

B12.1. Definir a situación 
xeográfica de España no mundo, 
establecendo a súa posición e 
localizando os seus territorios

Localiza a situación española 
entre as grandes áreas 
xeoeconómicas mundiais.

CMCCT
CAA
CCL
CD

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 presentarse a unha 

proba telemática ou presencial correspondente á materia impartida de forma 
presencial.
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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:
• Non hai alumnado coa materia pendente.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre.

Actividades
• Prácticas individualizadas: dominios litolóxicos peninsulares e 

modelados que se producen en cada zona peninsular, mapas 
do tempo, climogramas, cliseries e hidrogramas, pirámides e 
gráficas de poboación. Así mesmo, comentarios de paisaxes 
naturais, agrarias, industriais e turísticas, imaxes urbanas e 
planos de cidades.

Metodoloxía:

• As correccións son  individuais de xeito  telemático e si é o caso 
envíanse presentacións en impress para unha mellor 
comprensión e resolución de dúbidas.

• O alumnado dispón de medios telemáticos por medio dos que 
se  reforza individualmente a cada un deles mellorando as suas 
competencias de redacción, interpretación e expresión escrita 
dos distintos prácticos traballados de repaso.

• Os medios telemáticos empregados son principalmente a aula 
virtual do centro, correo electrónico, Webex, Skype e chamadas 
telefónicas.

Materiais e 
recursos

• No libro de texto e na aula virtual están todos os materiais 
necesarios. ademais contan con máis material nos sistemas de 
información xeográfica que se encontran na nube (instituto 
xeográfico nacional). 

4. Información e publicidade.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do 
centro.

Información ao alumnado e ás familias Aula virtual do centro, correo electrónico, 
videoconferencias e chamadas telefónicas.
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