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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.1Coñecer o Sistema Solar e establecer as relacións entre os movementos da terra e 
a existencia das estacións e do día e da noite, e comprender a súa importancia na 
distribución dos climas 

XB1.1Interpreta como inflúen os movementos astronómicos na distribución da radiación 
solar e nas zonas bioclimáticas do planeta. 

B1.3Analizar e identificar o mapa, e os seus usos principais. XB1.3.1.Clasifica e distingue tipos de  mapas 
B1.4. Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa , utilizando datos de 
coordenadas xeográficas. 

XHB1.4.1. Localiza un punto xeográfico nun planisferio e distingue os hemisferios da Terra e 
as súas principais características. 

B1.5. Localizar no mapamundi físico as principais unidades do relevo mundiais, os 
grandes ríos e as grandes zonas climáticas, e identificar as súas características. 

XHB1.5.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo europeo e mundial. 

B1.6. Ter unha visión global do medio físico europeo e mundial, e das súas 
características xerais. 

XHB1.6.1. Localiza nun mapa físico mundial os elementos e as referencias físicas principais: 
mares e océanos, continentes, illas e arquipélagos máis importantes, ríos e cadeas 
montañosas principais. 
XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo e reflictan os 
elementos máis importantes. 

B1.9. Coñecer, comparar e describir os grandes conxuntos bioclimáticos que 
conforman o espazo xeográfico europeo. 

XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os tipos de clima de Europa. 
XHB1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas bioclimáticas do noso continente. 

B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente e as súas 
consecuencias. 

B1.11.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais 
actuais, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

HISTORIA 
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. 

B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 
interpretacións de fontes diversas. 

XHB3.2.1. Nomea e identifica as clases de fontes históricas. 
XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, sexan estas restos 
materiais ou textuais. 

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. 

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. 

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 

B3.6. Entender o proceso de hominización. XHB3.6.1. Recoñece os cambios evolutivos ata chegar á especie humana. 
B3.7. Datar a Prehistoria e a Idade Antiga, e distinguir a escala temporal de etapas 
como estas. XHB3.7.1. Distingue etapas dentro da historia antiga. 



 
 
 

   

 

B3.8. Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e os acontecementos 
históricos máis salientables da Prehistoria e da Idade Antiga, para adquirir unha 
perspectiva global da súa evolución. 

XHB3.8.1. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 

 

B3.9. Coñecer as características da vida humana correspondentes aos dous períodos 
en que se divide a Prehistoria: Paleolítico e Neolítico. 

XHB3.9.1. Explica a diferenza entre os dous períodos en que se divide a prehistoria e describe 
as características básicas da vida en cada un. 
XHB3.9.2. Analiza a transcendencia da revolución neolítica e o papel da muller nela. 

B3.11. Coñecer algunhas características da vida humana en Mesopotamia e Exipto, así 
como o establecemento e a difusión de diferentes culturas urbanas, despois do 
neolítico. 

XHB3.11.1. Describe formas de organización socio-económica e política, novas ata entón, 
como os imperios de Mesopotamia e de Exipto. 

B3.12. Recoñecer a importancia da descuberta da escritura. 
XHB3.12.1. Diferencia entre as fontes prehistóricas (restos materiais e ágrafos) e as fontes 
históricas (textos). 

B3.14. Identificar as principais características da relixión exipcia. XHB3.14.2. Realiza un mapa conceptual cos principais deuses do panteón exipcio. 
B3.15. Localizar e describir algúns exemplos arquitectónicos de Exipto e de 
Mesopotamia. 

XHB3.15.1. Localiza nun mapa os principais exemplos da arquitectura exipcia e da 
mesopotámica. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

   

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
NO PERÍODO LECTIVO PRESENCIAL 

Os establecidos na programación  

NO  PERÍODO LECTIVO NON PRENSENCIAL 
-Realización de tarefas semanais de reforzo e recuperación que serán 
obrigatorias para recuperar as avaliacións suspensas. 
-Realización de tarefas semanais de reforzo e ampliación para os 
aprobados e voluntarias tamén pero non prioritarias para s suspensos, 
para unha vez aprobada a materia poder subir a nota. 

Instrumentos: 
NO PERÍODO LECTIVO PRESENCIAL 

Os establecidos na programación ordinaria 

NO PERÍODO LECTIVO NON PRENSENCIAL 

-Rúbrica de corrección de tarefas semanais que realiza o alumnado, nas 
que se terá en conta a súa presentación, nivel de coñecemento, valoración 
da expresión escrita , o uso de vocabulario propio da materia e a entrega 
no prazo establecido. 
 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A cualificación final será: media aritmética das duas primeiras 
avaliacións, sendo a nota mínima para aprobar un 4.  
Esa media aritmética sempre que o resultado sexa igual ou superior a 4  
poderá ser incrementada ata un máximo dun 20% segundo a valoración 
obtida nas tarefas entregadas de reforzo e ampliación. 
O alumnado que non chegue ao 4 o prioritario será realizar as tarefas de 
recuperación e reforzo, se vai facendo as de ampliación serán tidas en 
conta unha vez superada a materia cun 4. 
RECUPERACIÓN MATERIA SUSPENSA: O ALUMNADO TERÁ QUE 
ENTREGAR TAREFAS SEMANAIS DE REFORZO E RECUPERACIÓN  que serán 
avaliadas tendo en conta:  a súa presentación, nivel de coñecemento, a 
expresión escrita, o uso de vocabulario propio da materia e a entrega no 
prazo establecido seguindo unha rúbrica de corrección. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

O alumnado que non supere a materia na convocatoria ordinaria de xuño, 
terá dereito a presentarse á proba extraordinaria de setembro e será 
cualificado por unha proba escrita presencial (se as autoridades así o 
permiten) na que será avaliable a materia das dúas primeiras avaliacións; e 
esa proba escrita  conformará o 100% da súa cualificación final e global. 

Alumnado de 
Criterios de avaliación: 
NON HAI ALUMNADO CON MATERIA PENDENTE  



 
 
 

   

 

 
  

materia 
pendente 

Criterios de cualificación: 
NON HAI ALUMNADO CON MATERIA PENDENTE 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
NON HAI ALUMNADO CON MATERIA PENDENTE 



 
 
 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

De recuperación e reforzo para todo o alumnado que non acade un 
mínimo de 4 puntos na media aritmética das dúas primeiras avaliacións. 
Serán tarefas semanais repartidas por temas tanto de Historia como de 
Xeografía axeitándose aos contidos, criterios e estándares mínimos. 
De reforzo e ampliación  para o alumnado que superara a materia coa 
media aritmética de 4 puntos ou máis, serán tarefas semanais sobre 
Grecia clásica e Roma e reforzo dos mapas físicos, están son as que 
sumarán e positivo ata un 20% da media aritmética das dúas  primeiras 
avaliacións. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 Uso da Aula virtual do centro e da web do centro para a difusión das 
tarefas. 

 Emprego do correo electrónico para a comunicación semanal das 
tarefas e a entrega  das tarefas polo alumnado. 

 Comunicación cos titores para o seguimento semanal do alumnado. 

 Videoconferencias semanais para explicar contidos tanto para 
ampliación como para  recuperación a través de webex. 

 Comunicación cos pais/ titores a través da aplicación Abalar. 

 TODO O ALUMNADO DE 1º ESO TEN CONECTIVIDADE, pois aos que 
tiñan dificultades se lles entregaron ordenadores portátiles con 
conexión a internet. 

Materiais e recursos 

 Aula virtual. 

 Páxina web do centro. 

 Contas de correo electrónico 

 Abalar 

 Plataforma online webex para as videoconferencias semanais 



 
 
 

   

 

 
 

 
 

 

NOTA : Hai alumno con ACS en 1º de la ESO para o que se eliminarán as actividades de ampliación 

e só realizará actividades de reforzo e recuperación porque ten as dúas avaliacións presenciais 

suspensas. 

 

  

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado e as súas familias son informados a través de diferentes 
canles que son  empregados incluso de forma simultánea: 
Abalar. 
Correo electrónico. 
Aula virtual . 
Titoría. 
Telefonicamente se é preciso. 
 

Publicidade  Na web do centro https://www.edu.xunta.gal/centros/iesvirxedomar/ 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesvirxedomar/
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

No 1ª e 2ª Avaliación os establecidos na programación  

 
XEOGRAFÍA E HISTORIA ( 3ª Avaliación 

 Criterio de avaliación 
 
 

Estándar de aprendizaxe 

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

XHB1.3.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo español. 

B1.4.4. Situar no mapa de Galicia as unidades e os elementos principais do relevo, así 
como os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos. 

XHB1.4.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo galego. 

B1.6. Coñecer os principais espazos naturais de España e de Galicia. XHB1.6.1. Distingue e localiza nun mapa as paisaxes de España e de Galicia. 
B2.1. Comentar a información en mapas do mundo sobre a densidade de poboación e 
as migracións. XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial os continentes e as áreas máis densamente poboadas. 

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

XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. 

 
B2.3. Analizar as características da poboación española, a súa distribución, dinámica e 
evolución, e os movementos migratorios. XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas. 

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

XHB2.4.1. Coñece o proceso da emigración galega, as súas etapas e os destinos principais. 

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. 

XHB2.5.2. Sitúa no mapa do mundo as vinte cidades máis poboadas, di a que país pertencen e 
explica a súa posición económica. 

B2.8. Coñecer os principais espazos naturais protexidos a nivel peninsular e insular. XHB2.8.1. Sitúa os parques naturais españois nun mapa, e explica a situación actual dalgúns 
deles. 

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. 

  

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

   

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos 

1.-NO PERÍODO LECTIVO PRESENCIAL 

Os establecidos na programación  

2.-NON PERÍODO LECTIVO NON PRENSENCIAL 

● Entrega e realización de exercicios e traballos axustados ao prazo 

e as indicacións establecidas para a súa entrega 

Instrumentos:  

1.-NO PERÍODO LECTIVO PRESENCIAL 

Os establecidos na programación ordinaria 

2.-NON PERÍODO LECTIVO NON PRESENCIAL 

  Elaboración e presentación de traballos individuais  
  Elaboración e presentación de traballos individuais de recuperación 

Cualificación 
final 

 A nota da avaliación final será a media aritmética das notas da 1ª e 

2ª avaliacións (aplicadas nas porcentaxes establecidas na 

programación) redondeándose ao enteiro superior naqueles 

décimais superior seis e no caso contrario redondearase ao enteiro 

inferiores (exemplo 5,5 redondearase a 6, no caso 5,4 

redondearase a 5).  

 Teranse en conta con carácter positivo os traballos e actividades 

realizadas polo alumnado durante o período lectivo non presencial 

do 3º trimestre e, como máximo, incrementarase un 20% á media 

aritmética das dúas primeiras avaliacións  

 No caso do alumnado que non fora avaliado positivamente na 1º 

e/ou 2º avaliación realizará traballos-actividades de recuperación 

específicas durante o 3º trimestre ( lectivo non presencial) A 

entrega dos citados traballos ,adaptados as circunstancias 

excepcionais, suporá a superación da asignatura suspensa 



 
 
 

   

 

 

  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Adaptarase  a proba extraordinaria de setembro aos contidos da 1ª e 

2ª avaliación e ás actividades establecidas para  o reforzo da 

asignatura durante o período vacacional de verán. 

Establecese unha nova porcentaxe como criterio de cualificación   
 

final da avaliación extraordinaria de setembro: 

 50% nota da proba 

 50% nota das actividades de reforzo do período de lecer de verán 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

 Seguirase o mesmo proceso que o establecido para a avaliación do 

alumando sin asignauras suspensa . 

Criterios de cualificación: 

No caso do alumnado que fora avaliado positivamente nalgunhas  

das avaliacións anteriores (1ª e/ou 2ª) a súa nota final será a 

correspondente á/ás mesmas. 

No caso de que o alumnado con materia suspensa que non fora avaliado 
positivamente na 1º e/ou 2º avaliación realizará traballos-actividades 
de recuperación específicas durante o 3º trimestre ( lectivo non 
presencial) A entrega dos citados traballos ,adaptados as circunstancias 
excepcionais, suporá a superación da asignatura pendente.  
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 



 
 
 

   

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 
 

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN  

Clases explicativas dúas horas á semana para reforzar contidos, 

correción de exercicios e elaboración de test. 

Elaboración de tarefas que profundizan  na materia como: 

  o visionado de video sobre A revolución Irmandiña ou  sobre 

os Reinos Crisitians  Hispánicos  

 Realización de test de repaso da materia impartida  

 Elaboración de test sobre relevo de España, Galicia 

 

Realización de cadros sintéticos da materia ampliada 

Realización de tarefas sintetizadas platexadas polo libro de texto 

Realización por parte do alumnado de videos breves, imaxe e son, 

sobre os contidos traballados nas clases presenciais e virtuais 

 

Nota aclaratoria: Estas actividades están dirixidas a reforzar os 

coñecementos adquiridos na etapa lectiva presencial ( HISTORIA)  

e a fomentar unha dinámica de continuidade no traballo coa 

materia nova impartida (XEOGRAFÍA) sempre intentando 

despertar o  e intereses no alumnado pola materia e 

adaptandonos ás novas circunstancias 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 Utilización de videos explicativos 

 Utilización de classroom: chat, video, formularios... 

 Utilización de comunicación vía correo electrónico e telefónico 

 Utilización paxina web indiviuais do profesorado 

https://csabucedo.wixsite.com/historia 

 Utilización da páxina web do Departamento  

                 www.auladehistoria.com 

Non existe alumnado sin conectividade 

Materiais e recursos 
Caderno de clase, Libro de Texto, Páxina Web do profesor, clase virtual 
apoiada en presentacións en Power Point 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O contacto coa familia é posible grazas a:  
Abalar 
Correo Gmail 
Correo Clasromm 
Telefonicamente 
E tamén grazas a comunicación constante cos diferentes titores 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

https://csabucedo.wixsite.com/historia
http://www.auladehistoria.com/
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

No 1ª e 2ª Avaliación os establecidos na programación  

BLOQUE 2.- HISTORIA (3ª Avaliación) 

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

diferenzas entre interpretacións de fontes diversas. 

XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos 

salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e 

simultaneidade. 

B3.4. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao 

longo do tempo e á vez no tempo (diacronía e sincronía) 

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

utilizando eixos cronolóxicos 

B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, 

inseríndoo no contexto adecuado. 

XHB3.6.1. Distingue modos de periodización histórica (Idade Moderna, 

Renacemento, Barroco, Absolutismo, etc.). 

B3.6. Comprender a significación histórica da etapa do 

Renacemento en Europa. 

XHB3.7.1. Identifica os principais trazos do Renacemento e do Humanismo na 

historia europea.  

B3.9. Principais características dos réximes políticos dos séculos 

XVI e XVII. 

XHB3.10.1. Distingue as principais características de réximes monárquicos 

autoritarios, parlamentarios e absolutos. 

B3.11. Monarquías modernas: unión dinástica de Castela e B3.11. Analizar os principais rasgos do reinado dos Reis Católicos e da Monarquía 



 
 
 

   

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Aragón.Os RR. CC e a Monarquía Hispánica. Posición de Galicia. Hispánica ( séc. XV-XVI-XVII). 

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

súas consecuencias. 

XHB3.12.2. Coñece os principais feitos da expansión de Aragón e de Castela polo 

mundo. 

 



 
 

   

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

1.-NO PERÍODO LECTIVO PRESENCIAL 

Os establecidos na programación  

2.-NON PERÍODO LECTIVO NON PRENSENCIAL 

● Entrega e realización de exercicios e traballos axustados ao prazo 

e as indicacións establecidas para a súa entrega 

 

Instrumentos: 

1.-NO PERÍODO LECTIVO PRESENCIAL 

Os establecidos na programación ordinaria 

2.-NON PERÍODO LECTIVO NON PRESENCIAL 

 Rúbrica de corrección de tarefas semanais que realiza o alumnado, 
nas que se terá en conta a súa presentación, nivel de 
coñecemento, valoración da expresión escrita , o uso de 
vocabulario propio da materia e a entrega no prazo establecido. 

 

Cualificación 
final 

 A nota da avaliación final será a media aritmética das notas da 1ª e 

2ª avaliacións (aplicadas nas porcentaxes establecidas na 

programación) redondeándose ao enteiro superior naqueles 

décimais superior seis e no caso contrario redondearase ao enteiro 

inferiores (exemplo 5,5 redondearase a 6, no caso 5,4 

redondearase a 5). Nota de mínima de aprobado   

 Teranse en conta con carácter positivo os traballos e actividades 

realizadas polo alumnado durante o período lectivo non presencial 

do 3º trimestre e, como máximo, incrementarase un 20% á media 

aritmética das dúas primeiras avaliacións  

 No caso do alumnado que non fora avaliado positivamente na 1º 

e/ou 2º avaliación realizará traballos-actividades de recuperación 

específicas durante o 3º trimestre ( lectivo non presencial) A 



 
 
 

   

 

  

entrega dos citados traballos ,adaptados as circunstancias 

excepcionais, suporá a superación da asignatura suspensa  

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Adaptarase  a proba extraordinaria de setembro aos contidos da 1ª 

e 2ª avaliación e ás actividades establecidas para  o reforzo da asignatura 

durante o período vacacional de verán. 

Establecese unha nova porcentaxe como criterio de cualificación  

final da avaliación extraordinaria de setembro: 

 50% nota da proba 

 50% nota das actividades de reforzo do período de lecer de verán 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

 Seguirase o mesmo proceso que o establecido para a avaliación do 

alumando sin asignaturas suspensa . 

 

Criterios de cualificación: 

No caso do alumnado que fora avaliado positivamente nalgunhas  

das avaliacións anteriores (1ª e/ou 2ª) a súa nota final será a 

correspondente á/ás mesmas  

 No caso de que o alumnado con materia pendente que non fora 

avaliado positivamente na 1º e/ou 2º avaliación realizará traballos-

actividades de recuperación específicas durante o 3º trimestre ( lectivo 

non presencial) A entrega dos citados traballos ,adaptados as 

circunstancias excepcionais, suporá a superación da asignatura pendente   

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Entrega e realización de exercicios e traballos axustados ao prazo 

e as indicacións establecidas para a súa entrega .  



 
 
 

   

 

 

 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 
seu caso, ampliación)  

Actividades  

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN  

 Visionado de Videos explicativos desde a web de youtube 

“la cuna de Halicarnaso”,  das distintas etapas da Idade 

Moderna e as súas características  políticas, económicas, 

sociais e culturais 

 Realización de eixos cronolóxicos das distintas etapas e 

apartados da Idade Moderna . Nestes eixos recolleranse 

os principais apartados políticos, económicos, sociais e 

culturais da mesma. 

 Realización de Cadros coas principais  características 

políticas, sociais , económicas e culturais da Idade 

Moderna. 

 Realización de actividades de síntese e complementarias 

sobre os séc. XV-XVI-XVII (utilización do libro de texto)  

 Estas actividades sempre se axustaron as circunstancias 

excepcionais do 3º trimestre 

Nota aclaratoria: Intentóuse continuar coa dinámica 

metodolóxica das clases presenciais adaptada ás 

circunstancias e ás posibilidades do alumnado na 3ª 

avaliación 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 Utilización de videos explicativos 

 Utilización de classroom 

 Utilización de comunicación vía correo electrónico e telefónico 

 Utilización da páxina web do Departamento 

www.auladehistoria.com 

Non existe alumnado sin conectividade 

Materiais e recursos Medios telemáticos . Libro de Texto. Caderno de clase 

http://www.auladehistoria.com/


 
 
 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

  

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Mediante correo electrónico e utilización de classroom . En casos 

excepcionais vía telefónica . 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

 

NO  1ª  E  2ª  AVA LI A CIÓ N  O S E ST ABL E CI DO S  N A P R O G R A M AC IÓ N  

Criterio de avaliación (HISTORIA 3º TRIMESTRE) Estándar de aprendizaxe 

B4.5. Relacionar movementos culturais como o romanticismo, en 

distintas áreas, e recoñecer a orixinalidade de movementos artísticos 

como o impresionismo, o expresionismo e outros "ismos" en Europa. 

 

HB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, esculturas e exemplos 

arquitectónicos da arte do século XIX. E do século XX 

 

B5.1. Coñecer e comprender os acontecementos, os feitos e os 

procesos máis importantes do período de entreguerras, e a súa 

conexión co presente, e estudar a xerarquía causal nas explicacións 

históricas sobre esta época. 

 

XHB5.1.2. Relaciona algunhas cuestións concretas do pasado co presente e 

as posibilidades do futuro, como o alcance das crises financeiras de 1929 e 

de 2008. 

B5.2. Analizar as causas do auxe dos fascismos en Europa. 

 

XHB5.2.1. Explica diversos factores que fixeron posible o auxe do fascismo 

en Europa. 

 

B6.1. Coñecer as causas da II Guerra Mundial. 

 

XHB6.1.1. Recoñece a xerarquía causal (diferente importancia dunhas 

causas ou outras segundo as narrativas). 

 

 
B6.2. Coñecer os principais feitos da II Guerra Mundial, diferenciar 

as escalas xeográficas nesta guerra (europea e mundial) e entender 

o concepto de guerra total 

 
B6.3. Entender o contexto en que se desenvolveu o Holocausto na 

guerra europea e as súas consecuencias. 

 

XHB6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa das causas e as 

consecuencias da II Guerra Mundial, a distintos niveis temporais e  

 

HB6.3.1. Recoñece a significación do Holocausto na historia 

mundial.xeográficos 

B5.3. II República española e a 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. 
 

 
B7.3. Explicar as causas de que se establecera unha ditadura en 

España tras a Guerra Civil, e como foi evolucionando esa ditadura 

 

 

 

XHB7.3.1. Coñece a situación da posguerra e a represión en España, así 

como as fases da ditadura de Franco 

 

XHB7.3.2. Discute como se entende en España e en Europa o concepto de 

memoria histórica 

 

 

 
B6.4. Comprender o concepto de Guerra Fría no contexto de despois 

de 1945, e as relacións entre os dous bloques, os EEUU e a URSS. 
 

XHB6.4.1. Utilizando fontes históricas e historiográficas, explica algúns dos 

conflitos enmarcados na época da Guerra Fría. 

 
B8.3. Coñecer os principais feitos que conduciron ao cambio político 

e social en España despois de 1975, e sopesar distintas 

interpretacións sobre ese proceso. 
 
 

HB8.3.2. Enumera e describe algúns dos principais fitos que deron lugar ao 

cambio na sociedade española da transición: coroación de Xoán Carlos I, 

lei para a reforma política de 1976, lei de amnistía de 1977, apertura de 

Cortes Constituíntes, aprobación da Constitución de 1978, primeiras 

eleccións xerais, creación do Estado das autonomías, etc. 

  B10.4. Vocabulario histórico e artístico: Idade Contemporánea. 
XHB10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico 

necesario. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

   

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  

1.-NO PERÍODO LECTIVO PRESENCIAL 

Os establecidos na programación  

2.-NON PERÍODO LECTIVO NON PRENSENCIAL 

● Entrega e realización de exercicios e traballos axustados ao prazo 

e as indicacións establecidas para a súa entrega 

 

Instrumentos: 
 
Instrumentos:  

1.-NO PERÍODO LECTIVO PRESENCIAL 

Os establecidos na programación ordinaria 

2.-NON PERÍODO LECTIVO NON PRESENCIAL 

  Elaboración e presentación de traballos individuais  
  Elaboración e presentación de traballos individuais de recuperación 
 

Cualificación 
final 

 Indicar o procedemento para obter a cu A nota da avaliación 

final será a media aritmética das notas da 1ª e 2ª avaliacións 

(aplicadas nas porcentaxes establecidas na programación) 

redondeándose ao enteiro superior naqueles décimais superior 

seis e no caso contrario redondearase ao enteiro inferiores 

(exemplo 5,5 redondearase a 6, no caso 5,4 redondearase a 5).  

 Teranse en conta con carácter positivo os traballos e actividades 

realizadas polo alumnado durante o período lectivo non presencial 

do 3º trimestre e, como máximo, incrementarase un 20% á media 

aritmética das dúas primeiras avaliacións  

 No caso do alumnado que non fora avaliado positivamente na 1º 

e/ou 2º avaliación realizará traballos-actividades de recuperación 

específicas durante o 3º trimestre ( lectivo non presencial) A 

entrega dos citados traballos ,adaptados as circunstancias 



 
 
 

   

 

 

  

excepcionais, suporá a superación da asignatura suspensa 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Adaptarase  a proba extraordinaria de setembro aos contidos da 1ª e 

2ª avaliación e ás actividades establecidas para  o reforzo da 

asignatura durante o período vacacional de verán. 

Establecese unha nova porcentaxe como criterio de cualificación   
final da avaliación extraordinaria de setembro: 

 50% nota da proba 

 50% nota das actividades de reforzo do período de lecer de verán 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 

 Seguirase o mesmo proceso que o establecido para a avaliación do 

alumando sin asignauras suspensa . 

 
 

Criterios de cualificación: 
 

No caso do alumnado que fora avaliado positivamente nalgunhas  

das avaliacións anteriores (1ª e/ou 2ª) a súa nota final será a 

correspondente á/ás mesmas. 

 

No caso de que o alumnado con materia suspensa que non fora avaliado 
positivamente na 1º e/ou 2º avaliación realizará traballos-actividades 
de recuperación específicas durante o 3º trimestre ( lectivo non 
presencial) A entrega dos citados traballos ,adaptados as circunstancias 
excepcionais, suporá a superación da asignatura pendente.  
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 



 
 
 

   

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación)  

Actividades  

 
 

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN  

Clases explicativas dúas horas á semana para reforzar contidos e ampliar 

contidos 

Clases correción de exercicios e elaboración de test de repaso 

Realización de cadros sintéticos da materia ampliada 

Realización de tarefas escritas a propósito da materia impartida  para 

comprensión de conceptos 

Realización por parte do alumnado de videos breves, imaxe e son,sobre 

os contidos traballados nas clases presenciais e virtuais 

Envio de material para o alumnado coa materia suspensa nas anteriories 

avaliacións 

Propostas de traballos voluntarios relacionados coa materia ampliada 

como continuidade ao proceso das clases presenciais 

 

Nota aclaratoria: Estas actividades están dirixidas a reforzar os 

coñecementos adquiridos na etapa lectiva presencial e a fomentar unha 

dinámica de continuidade no traballo coa materia nova impartida 

sempre intentando despertar o  e intereses no alumnado pola materia e 

adaptandonos ás novas circunstancias 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 Utilización de videos explicativos 

 Utilización de classroom: chat, video, formularios... 

 Utilización de comunicación vía correo electrónico e telefónico 

 Utilización paxina web indiviuais do profesorado 

https://csabucedo.wixsite.com/historia 

 Utilización da páxina web do Departamento  

                 www.auladehistoria.com 

Non existe alumnado sin conectividade 

Materiais e recursos Caderno de clase, Libro de Texto, Páxina Web do profesor, clase virtual apoiada en 

https://csabucedo.wixsite.com/historia
http://www.auladehistoria.com/


 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

  

presentacións en Power Point 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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5. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

1º e 2º avaliación os establecidos na Programación inicial  

3ª AVALIACIÓN  

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B6.1. Describir os feitos políticos, económicos, sociais e culturais que explican o 

xurdimento dos dous bloques antagónicos, clasificándoos e presentándoos 

adecuadamente. 

B6.1.1.Elabora un eixe cronolóxico que ordena os acontecementos  políticos, 

económicos, sociais e culturais durante a Guerra Fría 

B6.4. Comparar e analizar o modelo capitalista co comunista desde os puntos 

de vista político, social, económico e cultural, e exemplificar coa selección de 

feitos que durante este período afectan as dúas grandes superpotencias: a 

URSS e os Estados Unidos. 

HMCB6.4.1. Explica algunhas características da economía capitalista  

HMCB6.4.2. Explica algunhas características da economía comunista  

HMCB6.4.3. Establece razoadamente e comparativamente as diferenzas entre o 

mundo capitalista e o comunista. 

HMCB6.4.4. Identifica formas políticas do mundo occidental e do mundo comunista. 

B7.1. Describir os feitos políticos, económicos, sociais e culturais que explican o 

xurdimento dos dous bloques antagónicos, clasificándoos e presentándoos 

adecuadamente. 

B7.1.1.Elabora un eixe cronolóxico que ordena os acontecementos  políticos, 

económicos, sociais e culturais no proceso de descolonización 

B7.2. Explicar os motivos e os feitos que conducen á descolonización, e 

establecer as causas e os factores que explican o proceso. 

HMCB721.1. Explica os motivos e os feitos que conducen á descolonización 

B7.3. Describir as etapas e as consecuencias do proceso descolonizador, e 

identificar as que afectan a unhas colonias e a outras, establecendo feitos e 

personaxes significativos de cada proceso. 

HMCB7.3.1. Establece de xeito razoado as causas, os feitos e os factores que 

desencadean e explican o proceso descolonización. 



 
 
 

   

 

B7.4. Apreciar o nacemento da axuda internacional e o xurdimento das 

relacións entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, reproducindo as 

formas de axuda ao desenvolvemento e describindo as formas de 

neocolonialismo dentro da política de bloques. 

HMCB7.4.1. Explica a evolución das relacións entre os países desenvolvidos e os 

países en vías de desenvolvemento, comparando a axuda internacional coa 

intervención neocolonialista.  

B8.1. Describir a situación da URSS a finais do século XX, establecendo os seus 

trazos máis significativos desde unha perspectiva política, social e económica. 

HMCB8.1.2. Elabora un eixe cronolóxico que ordena os acontecementos que 

explican a desintegración da URSS, a formación da CEI e o xurdimento das 

repúblicas exsoviéticas. 

B8.2. Resumir as políticas de M. Gorbachov nomeando as disposicións 

concernentes á Perestroika e á Glasnost, e resaltar as súas influencias. 

HMCB8.2.1. Describe os trazos políticos e socioeconómicos da URSS desde a época 

de Breznev ata a de Gorbachov. 

B8.4. Explicar a caída do muro de Berlín e nomear as súas repercusións nos 

países de Europa central e oriental. 

HMCB8.4.2. Explica as novas relacións das repúblicas exsoviéticas con Europa 

occidental. 

B8.5. Identificar o problema dos Balcáns, enumerar as causas do xurdimento 

de tal situación e resumir os feitos que configuran o desenvolvemento de 

conflitos nesta zona. 

HMCB8.5.2. Describe e analiza as causas, o desenvolvemento e as consecuencias da 

guerra dos Balcáns, nomeadamente en Iugoslavia 

B9.1. Describir a do mundo actual desde finais do século XX, establecendo os 

seus trazos máis significativos desde unha perspectiva política, social e 

económica 

HMCB8.112. Elabora un eixe cronolóxico que ordena os acontecementos que 

explican as relación internacionais e os principais aspectos socio-económicos e 

políticos desde o final do s.XX. 

B9.2. Describir o Estado do benestar, aludindo ás características significativas 

que inflúen na vida cotiá. 

HMCB9.2.1. Identifica razoadamente as características e símbolos do Estado do 

benestar. 

B9.3. Explicar o proceso de construción da Unión Europea enumerando os fitos 

máis destacados que configuran a súa evolución. 

HMCB9.3.1. Elabora eixes cronolóxicos sobre o proceso de construción da Unión 

Europea. 

B9.4. Coñecer os obxectivos da Unión Europea en relación coas institucións 

que compoñen a súa estrutura. 

HMCB9.4.1. Relaciona razoadamente as institucións da Unión Europea cos 

obxectivos que esta persegue. 



 
 
 

   

 

B9.6. Identificar as singularidades do capitalismo de Xapón e os novos países 

industriais asiáticos, establecendo trazos de carácter político, económico, 

social e cultural. 

HMCB9.6.1. Establece razoadamente as características e os símbolos que explican 

aspectos singulares do capitalismo de Xapón e a área do Pacífico. 

B10.1. Analizar as características da globalización e describir a influencia dos 

medios de comunicación neste fenómeno, así como o impacto dos medios 

científicos e tecnolóxicos na sociedade actual. 

HMCB10.1.1. Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e á 

obxectividade do fluxo de información existente en internet e noutros medios 

dixitais. 

B10.3. Resumir os retos da Unión Europea no mundo actual, identificando os 

seus problemas para amosarse como zona xeopolítica unida fronte a outras 

áreas. 

HMCB10.3.1. Identifica os retos actuais da Unión Europea a partir de novas 

xornalísticas seleccionadas. 

HMCB10.3.2. Explica comparativamente os desaxustes da Unión Europea na 

relación con outros países ou áreas xeopolíticas. 

B10.6. Describir a evolución do mundo islámico na actualidade, resumindo os 

seus trazos económicos, políticos, relixiosos e sociais. 

HMCB10.6.1. Enumera e explica os trazos económicos, políticos, relixiosos e sociais 

do mundo islámico, e localiza nun mapa os países que o forman na actualidade. 

B10.7. Distinguir a evolución dos países de África relacionando as súas zonas 

xeoestratéxicas. 

HMCB10.7.1. Compara aspectos económicos, políticos, relixiosos e sociais entre os 

principais países do continente africano. 

B10.8. Resumir a evolución de China e a India desde finais do século XX ao 

século XXI, seleccionando trazos políticos, económicos, sociais e de 

mentalidades 

HMCB10.8.1. Compara aspectos económicos, políticos, relixiosos e sociais de China 

e a India. 

HMCB10.8.2. Compara aspectos económicos, políticos, relixiosos e sociais entre 

países emerxentes de Asia e África.  

 



 
 

   

 

 

6. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

1.-NO PERÍODO LECTIVO PRESENCIAL 

Os establecidos na programación  

2.-NON PERÍODO LECTIVO NON PRENSENCIAL 

Entrega e realización de exercicios e traballos axustados ao prazo e 

as indicacións establecidas para a súa entrega 

Instrumentos: 

1.-NO PERÍODO LECTIVO PRESENCIAL 

Os establecidos na programación ordinaria 

2.-NON PERÍODO LECTIVO NON PRESENCIAL 

Elaboración e presentación de traballos individuais  

 Rúbrica de corrección de tarefas semanais que realiza o alumnado, 
nas que se terá en conta a súa presentación, nivel de 
coñecemento, valoración da expresión escrita , o uso de 
vocabulario propio da materia e a entrega no prazo establecido. 

 

Cualificación 
final 

 A nota da avaliación final será a media aritmética das notas das da 

1ª e 2ª avaliacións (aplicadas nas porcentaxes establecidas na 

programación) redondeándose ao enteiro superior naqueles décimais 

superior seis e no caso contrario redondearase ao enteiro inferiores 

(exemplo 5,5 redondearase a 6, no caso 5,4 redondearase a 5).  

 Teranse en conta ,con carácter posit¡vo, os traballos e actividades 

realizadas polo alumnado durante o período lectivo non presencial do 3º 

trimestre e, como máximo, incrementarase un 20% á media aritmética 

das dúas primeiras avaliacións  

No caso do alumnado que non fora avaliado 

positivamente na 1º e/ou 2º avaliación realizará traballos-

actividades de recuperación específicas durante o 3º trimestre ( 

lectivo non presencial) A entrega dos citados traballos ,adaptados 



 
 
 

   

 

 
  

as circunstancias excepcionais, suporá a superación da asignatura 

suspensa 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Adaptarase  a proba extraordinaria de setembro aos contidos da 

1ª e 2ª avaliación e ás actividades establecidas para  o reforzo da 

asignatura durante o período vacacional de verán. 

Establecese unha nova porcentaxe como criterio de cualificación  

final da avaliación extraordinaria de setembro: 

 50% nota da proba 

 50% nota das actividades de reforzo do período de lecer de verán 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Non procede 

 

 



 
 
 

   

 

 

 
 
 
 
 
 

 

7. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 
seu caso, ampliación)  

Actividades  

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN  

 Visionado de Videos explicativos desde a web de youtube 

“la cuna de Halicarnaso”, das distintas etapas da Historia 

do Mundo Contemporáneo e as súas características  

políticas, económicas, sociais e culturais 

 Realización de eixos cronolóxicos das distintas etapas e 

apartados da Historia do Mundo Contemporáneo . Nestes 

eixos recolleranse os principais apartados políticos, 

económicos, sociais e culturais da mesma 

 Realización de actividades específicas sobre aos temas da 

3ª avaliación ( do tema 12 ao tema 17). 

Estas actividades sempre se axustaran as circunstancias 

excepcionais do 3º trimestre 

Nota aclaratoria: Intentóuse continuar coa dinámica 

metodolóxica das clases presenciais adaptada as 

circunstancias e as posibilidades do alumnado 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 Utilizacion de videos explicativos 

 Utilizacion de classroom 

 Utilización de comunicación vía correo electrónico e telefónico 

 Utilización da páxina web do Departamento 

www.auladehistoria.com 

Non existe alumnado sin conectividade 

Materiais e recursos 
Medios telemáticos. Libro de Texto. Caderno de clase. Classroom. 
Web dp Departamento 

http://www.auladehistoria.com/


 
 
 

   

 

 

 

 

 

  

8. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Mediante correo electrónico e utilización de classroom. En casos 

excepcionais vía telefónica 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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5. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Explicar en 4-5 liñas os termos do vocabulario propostos para a materia Define os conceptos básicos da historia de España. 

Redactar textos e composicións a partires de documentos históricos. Utiliza o vocabulario propio e os conceptos básicos da historiografía. 

Explicar o significado da Revolución Neolítica e os seus cambios respecto do 
Paleolítico 

Explica as diferenzas entre a economía e a organización social do 

Paleolítico e o Neolítico, e as causas do cambio. 

Describir as características dos pobos da Península e analizar os cambios trala 
romanización. 

Explica o diferente nivel de desenvolvemento das áreas celta e 

ibérica e o seu proceso de romanización. 

Comentar os trazos máis significativos das estruturas sociais, económicas e 

culturais de Al-Ándalus. 

Explica os períodos e características de Al Andalus entre o 711 e 

1492. 

Explicar a orixe e a dinámica expansiva e repoboadora dos núcleos políticos 

cristiáns 

Identifica as características, formación e evolución dos reinos 

cristiáns peninsulares. 

Explicar o proceso de unificación dinástica dos reinos peninsulares e os 

cambios institucionais e políticos que conducen ao fortalecemento do Estado. 

Describir os principais procesos sociais, económicos e políticos desenvolvidos 

durante os reinados dos Austrias. 

Identifica as transformacións dos reinos peninsulares en tempos dos 

Reis Católicos e dos monarcas da dinastía dos Austrias. 

Explicar as causas da guerra de Sucesión española e a relación que teñen con 

ela os Decretos de Nova Planta. 

Comentar as reformas fundamentais dos Borbóns do século XVIII en relación 

coas ideas e características da Ilustración española. 

Explica as causas da guerra de Sucesión española e dos Decretos 

de Nova Planta en relación coas características da monarquía dos 

Borbóns no século XVIII. 

Describir e comentar as principais características e feitos do proceso político-

institucional xurdido en España durante a guerra da Independencia. 

Describir e explicar a evolución político-social nas diferentes etapas do reinado 

Detalla as fases do conflito entre liberais e absolutistas durante o 

reinado de Fernando VII. 



 
 
 

   

 

de Fernando VII 

Explicar o proceso constitucional durante o reinado de Isabel II, relacionándoo 

coas diferentes correntes ideolóxicas dentro do liberalismo e a súa loita polo 

poder. 

Analiza as características das Constitucións españolas do século 

XIX en relación cos distintos grupos políticos do liberalismo. 

Describir as características do proceso de industrialización en España. 

Sintentizar as características do movemento obreiro  español no último terzo do 

século XIX. 

Analiza e explica as transformacións económicas e sociais na 

España do século XIX. 

Describir os trazos fundamentais da Constitución de 1876 e explicar o 

funcionamento do sistema da «quenda» de partidos, o falseamento electoral e o 

caciquismo como bases da Restauración.  

Explica os elementos fundamentais do sistema político ideado por 

Cánovas. 

 

Analizar os principais problemas políticos, sociais e económicos que levaron á 

liquidación do réxime da Restauración facendo especial fincapé na crise de 

1917. 

Analizar as características políticas e económicas da ditadura de Primo de 

Rivera e describir a súa evolución. 

Analiza as características dos réximes políticos durante o reinado de 

Alfonso XIII. 

Explicar  as reformas abordadas polo goberno republicano do primeiro bienio en 

materia social e política, explicando a súa aplicación e consecuencias. 

Identificar os grupos de oposición ás reformas do goberno republicano-

socialista. 

Diferencia as forzas de apoio e oposición á II República, ás súas 

reformas é á Constitución de 1931. 

Describir o proceso da conspiración e a sublevación contra o Goberno da 

República, identificando os apoios sociais cos que contaba cada bando. 

Describir a posición das principais potencias internacionais respecto do conflito. 

Analizar a evolución de cada bando e as consecuencias do conflito. 

Compara a evolución política e a situación social e económica dos 

dous bandos durante a guerra civil, relacionando o conflito co 

contexto internacional. 



 
 

   

 

 

6. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Procedementos: 
NO PERÍODO LECTIVO PRESENCIAL 

Os establecidos na programación  

NO PERÍODO LECTIVO NON PRENSENCIAL 
 
- Realización de composicións históricas  obrigatorias sobre temas do 

XIX e XX a partires de 3 documentos. 
- Realización de composicións históricas  voluntarias  sobre temas do XIX 

e XX a partires de 3 documentos 
- Seguimento telemático  da materia. 

Instrumentos: 
PERIODO NON PRESENCIAL 
- Corrección de composicións de entrega obrigatoria. 
- Corrección de composicións de entrega voluntaria. 
- Caderno de seguimento das tarefas telemáticas do alumnado 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

- Farase a nota media das dúas primeiras avaliacións e considerasen 
superadas se esta media é igual ou superior a 4. 

- Os traballos desenvolvidos durante o 3º trimestre poderán sumar 
positivamente sobre a media aritmética das dúas primeiras 
avaliacións o seguinte:  

- 10% da nota media das composición obrigatorias. 
- 5% da nota media das composicións de entrega voluntaria. 
- 3% da nota media  das tarefas telemáticas do alumnado. 
- Recuperación en xuño materia suspensa: O alumnado que non acade 

un 4 de nota media nas 2 primeiras avaliacións terá que facer unha 
proba única escrita, preferentemente de xeito presencial (modelo 
ABAU anterior a 13 de marzo) ou se non fose posible así por vía 
telemática (modelo de preguntas con respostas  entre 5 e 10 liñas). 

- Na proba de recuperación haberá que ter unha nota mínima de 4 
para poder aprobar a materia 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Consistirá nunha proba escrita única co mesmo modelo da proba de 
recuperación de xuño, dependendo de se se pode facer presencial ou ten 
que ser por vía telemática.  

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Non hai alumnado con materia pendente 

Criterios de cualificación: 
Non hai alumnado con materia pendente 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  



 
 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Non hai alumnado con materia pendente. 

7. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

-  Explicación da materia pendente para axudar a que o alumnado 
poida preparar os contidos para as probas de ABAU. 

- Actividades e composicións históricas sobre esa materia para 
reforzar as explicacións teóricas. 

- Repaso e reforzo de vocabulario, cuestións teóricas e contidos 
das composicións anteriores ao 13 de marzo. 

- Unha clase por videoconferencia cunha frecuencia de 1 hora 
semanal para explicar contidos, corrixir exercicios e resolver 
dúbidas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

- Uso do correo electrónico para un contacto fluído de entrega de 
traballos e/ou resolución de dúbidas. 

- Uso da aula virtual  e da web do centro para a proposta de 
traballos. 

- Uso das videoconferencias para explicación e reforzo da materia. 
- Comunicación cos pais/nais/titores/as a través da aplicación 

Abalar. 
- Non hai alumnado sen conectividade. 

Materiais e recursos 

- Unha plataforma online-webex- para videoconferencias. 
- Aula virtual do centro. 
- Web do centro. 
- Correo electrónico. 
- Abalar. 



 
 
 

   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

8. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Ao alumnado: durante as videoconferencias, por correo electrónico e 
a través da aula virtual e da  web do centro. 
Ás familias: por Abalar e pola aula virtual e a  web do centro. 

Publicidade  Na web do centro  https://www.edu.xunta.gal/centros/iesvirxedomar/ 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesvirxedomar/
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5. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

 
HISTORIA DA ARTE  ( 3ª Avaliación 

 Criterio de avaliación 
 
 

Estándar de aprendizaxe 

  

 
B3.3. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte do 

Renacemento, aplicando un método que abranga diferentes enfoques 

(técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 
 

HAB3.3.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas 

do Renacemento italiano: cúpula e proxecto de planta de San Pedro do 

Vaticano, de Michelangelo; Il Gesù en Roma, de Giacomo della Porta e 

Vignola; Villa Capra (Villa Rotonda) en Vicenza, de Palladio. 

 

HAB3.3.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas do 

Renacemento italiano: "Piedade" do Vaticano, "David", "Moisés" e as 

tumbas mediceas, de Michelangelo; 

 

 

HAB3.3.3. Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas do 

Renacemento italiano: "A Escola de Atenas" de Rafael; a bóveda da Capela 

Sixtina, de Michelangelo; "Venus de Urbino" e "Carlos V en Mühlberg", de 

Tiziano; ";  

 

  

B3.4. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as 

características esenciais da arte española do Renacemento, en 

relación co seu contexto histórico e cultural. 

 

 

 

HAB3.4.1. Especifica as características peculiares do Renacemento español 

en comparación co italiano. 

HAB3.4.2. Describe a evolución da arquitectura renacentista española. 

HAB3.4.4. Explica as características da pintura de El Greco a través 

dalgunhas das súas obras máis representativas. 

 

 
B3.5. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte 

española do Renacemento, aplicando un método que abranga 

diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico 

HAB3.5.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas 

do Renacemento español: mosteiro de San Lorenzo de El Escorial, de Juan 

de Herrera. 



 
 
 

   

 

e histórico  

HAB3.5.3. Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas de El Greco: 

"O martirio de San Mauricio", "O enterro do Señor de Orgaz", "A adoración 

dos pastores",  

 

 

 

B3.6. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as 

características esenciais da arte do Barroco, en relación co seu 

contexto histórico e cultural 

HAB3.6.1. Explica as características esenciais do Barroco. 

HAB3.6.4. Explica as características xerais do urbanismo barroco. 

B3.8. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte do 

Barroco, aplicando un método que abranga diferentes enfoques 

(técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 

HAB3.8.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas 

do Barroco europeo do século XVII: fachada de San Pedro do Vaticano, de 

Carlo Maderno; columnata da praza de San Pedro do Vaticano, de Bernini; 

San Carlos das Catro Fontes en Roma, de Borromini;  

 

HAB3.8.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas de Bernini: 

"David", "Apolo" e "Dafne", "A éxtase de Santa Teresa",  

 

 

HAB3.8.3. Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas do Barroco 

europeo do século XVII: "Vocación de San Mateo" de Caravaggio;   

 

 

B3.9. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as 

características esenciais da arte española do Barroco, en relación co 

seu contexto histórico e cultural. 

HAB3.9.2. Explica as características da imaxinaría barroca española do 

século XVII e compara a escola castelá coa andaluza 

HAB3.9.3. Explica as características xerais da pintura española do século 

XVII. 

 

HAB3.9.4. Describe as características e evolución da pintura de Velázquez 

a través dalgunhas das súas obras máis significativas. 

 

B3.10. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte 

española do Barroco, aplicando un método que abranga diferentes 

enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e 

histórico). 

HAB3.10.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas do 

Barroco español do século XVII: "Piedad", de Gregorio Fernández;  

 

HAB3.10.3. Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas españolas 

do Barroco español do século XVII: "O augador de Sevilla, "Os borrachos", 



 
 
 

   

 

"A rendición de Breda", "As meninas"  Velázquez;  

 

B3.12. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte do 

século XVIII, aplicando un método que abranga diferentes enfoques 

(técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 

HAB3.12.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras 

arquitectónicas do século XVIII: fachada do Obradoiro da catedral de 

Santiago de Compostela, de Casas e Novoa; Torre do Reloxo de Domingo 

de Andrade e Santa Clara de  Simón Rod´riguez 
B5.1. O fenómeno das vangardas nas artes plásticas: Fauvismo, 

Cubismo, Futurismo, Expresionismo, pintura abstracta, Dadaísmo e 

Surrealismo. 

 

 

 

B5.2. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da plástica 

da primeira metade do século XX, aplicando un método que abranga 

diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico 

e histórico). 

 

HAB5.1.3. Describe o proceso de xestación e as características do 

Cubismo,  

 

HAB5.2.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras: "As señoritas 

de Aviñón", "Retrato de Ambroise Vollard", "Natureza morta con cadeira de 

reixa de cana" e "Guernica", de Picasso;  

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

   

 

 

6. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos 

1.-NO PERÍODO LECTIVO PRESENCIAL 

Os establecidos na programación  

2.-NON PERÍODO LECTIVO NON PRENSENCIAL 

● Entrega e realización de exercicios e traballos axustados ao prazo e 

as indicacións establecidas para a súa entrega 

 

Instrumentos:  

1.-NO PERÍODO LECTIVO PRESENCIAL 

Os establecidos na programación ordinaria 

2.-NON PERÍODO LECTIVO NON PRESENCIAL 

 Asistencia e participación nas clases virtuais indicadas  
 Elaboración e presentación de traballos individuais de repaso e 
recuperación 
 

Cualificación final 

 A nota da avaliación final será a media aritmética das notas da 1ª e 2ª 

avaliacións (aplicadas nas porcentaxes establecidas na programación) 

redondeándose ao enteiro superior naqueles décimais superior seis e 

no caso contrario redondearase ao enteiro inferiores (exemplo 5,5 

redondearase a 6, no caso 5,4 redondearase a 5).  

 Teranse en conta con carácter positivo os traballos e actividades 

realizadas polo alumnado durante o período lectivo non presencial 

do 3º trimestre e, como máximo, incrementarase un 20% á media 

aritmética das dúas primeiras avaliacións  

 Aqueles alumnos que teñan supensa a materia na primeira 

avaliación, na segunda ou en ambas e non as teñan recuperadass 

deberán entregar os traballos de recuperación que se lles asignen e, 

se existe a posibilidade, realizar un exame de recuperación 

presencial.  A puntuación dos traballos escritos entregados será 

como máximo de 5. No caso de que poidera haber exame presencial 



 
 
 

   

 

 

  

o exame representará un 50% da nota e o exercio outro (50%) 

 

Proba 
extraordinaria  

 

Adaptarase  a proba extraordinaria aos contidos traballados na fase 

presencial . A materIa superarase cun exame que acade a nota de 5 

 
 



 
 
 

   

 

7. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 
 

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN  

O plantexamento dun novo modelo de exame para as probas de 

ABBAU determinou traballar a materia  de xeito que se 

completen  tres bloques temático: Bloque I, Bloque II e Bloque 

III . Cronoloxicamente esto supón traballar desde a 

Antiguidade Clásica ata o Barroco. O exame constará de 5 

preguntas , unha de cada bloque , da que terán que escoller 

dúas.  As actividades de ampliación foron dirixidas a completar 

os tres bloques e a medida que se vaia dispondo de tempo 

seguir avanzando na materia. 

Para acadar estes obxetivos trabállase con: 

 clases explicativas  tres horas á semana para reforzar contidos,  

correción de exercicios e elaboración de test. 

 Elaboración de test sobre  vocabulario 

 

 

Nota aclaratoria: Estas actividades están dirixidas a reforzar os 

coñecementos adquiridos na etapa lectiva presencial (ATA O 

RENACEMENTO, INCLUÍDO O CUBISMO)  e a fomentar unha 

dinámica de continuidade no traballo coa materia nova impartida 

(BARROCO) sempre intentando despertar o  e intereses no 

alumnado pola materia e adaptandonos ás novas circunstancias 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 Utilización de classroom: chat, video, formularios... 

 Utilización de comunicación vía correo electrónico e telefónico 

 Utilización paxina web indiviuais do profesorado 

https://csabucedo.wixsite.com/historia 

 Utilización da páxina web do Departamento  

                 www.auladehistoria.com 

Non existe alumnado sin conectividade 

Materiais e recursos 
Caderno de clase, Páxina Web do profesor, clase virtual apoiada en 

presentacións en Power Point 

https://csabucedo.wixsite.com/historia
http://www.auladehistoria.com/


 
 
 

   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

8. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O contacto coa familia é posible grazas a:  
Abalar 
Correo Gmail 
Correo Clasromm 
Telefonicamente 
E tamén grazas a comunicación constante cos diferentes titores 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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9. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

1ª  e 2ª avaliación os establecidos na Programación  

BLOQUES DA 3ª AVALIACIÓN  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B10.1. Definir a cidade. XHB10.1.1. Define cidade e achega exemplos. 

B10.2. Analizar e comentar planos de cidades, distinguindo os seus trazados. XHB10.2.1. Analiza e explica o plano da cidade máis próxima ao lugar de 

residencia, ou a máis significativa. 

B10.3. Identificar o proceso de urbanización e enumerar as súas características e as 

planificacións internas. 

XHB10.3.1. Identifica as características do proceso de urbanización. 

XHB10.3.2. Explica e propón exemplos de procesos de planificación urbana. 

B10.4. Analizar a morfoloxía e a estrutura urbana, e extraer conclusións da pegada da 

historia e a súa expansión espacial, reflexo da evolución económica e política da 

cidade. 

XHB10.4.1. Sinala a influencia histórica no plano das cidades españolas. 

XHB10.4.2. Explica a morfoloxía urbana e sinala as partes dunha cidade sobre 

un plano desta. 

B10.5. Analizar e comentar unha paisaxe urbana. XHB10.5.1. Comenta unha paisaxe urbana a partir dunha fonte gráfica. 

XHB10.5.2. Selecciona e analiza imaxes que expliquen a morfoloxía e a 

estrutura urbana dunha cidade coñecida. 

B10.6. Identificar o papel das cidades na ordenación do territorio. XHB10.6.1. Explica a xerarquización urbana española. 

B10.7. Describir a rede urbana española e comentar as súas características.  XHB10.7.1. Describe e analiza as influencias mutuas entre a cidade e o espazo 

que a rodea. 



 
 
 

   

 

B10.8. Obter, seleccionar e analizar información de contido xeográfico relativo ao 

espazo urbano español, utilizando fontes en que estea dispoñible, en internet, nos 

medios de comunicación social ou na bibliografía. 

XHB10.8.1. Selecciona e analiza novas xornalísticas que amosen a 

configuración e a problemática do sistema urbano español. 

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

autonómica e estatal. 

XHB11.1.1. Localiza e explica nun mapa a organización territorial española, 

partindo do concello e da comunidade autónoma. 

B11.2. Explicar a organización territorial española e establecer a influencia da historia 

e da Constitución de 1978, mediante o emprego de mapas históricos e actuais. 

XHB11.2.1. Explica a ordenación territorial española a partir de mapas 

históricos e actuais. 

XHB11.2.2. Caracteriza a ordenación territorial establecida pola Constitución 

de 1978. 

XHB11.2.3. Compara a ordenación territorial actual e a da primeira metade 

do século XX. 

XHB11.2.4. Distingue e enumera as comunidades autónomas, as principais 

cidades en cada unha e os países fronteirizos de España. 

B11.3. Analizar a organización territorial española e describir os desequilibrios e os 

contrastes territoriais, así como os mecanismos correctores. 

XHB11.3.1. Enumera os desequilibrios e os contrastes territoriais existentes 

na organización territorial española. 

B11.4. Describir a transcendencia das comunidades autónomas e definir as políticas 

territoriais que levan a cabo, incidindo no caso de Galicia. 

XHB11.4.1. Explica as políticas territoriais que practican as comunidades 

autónomas en aspectos concretos. 

B11.5. Obter, seleccionar e analizar información de contido xeográfico relativo ás 

formas de organización territorial en España, utilizando fontes en que estea 

dispoñible en internet, nos medios de comunicación social ou na bibliografía. 

XHB11.5.1. Distingue os símbolos que diferencian as comunidades 

autónomas. 

XHB11.5.2. Explica razoadamente os trazos esenciais das políticas territoriais 

autonómicas. 



 
 
 

   

 

B12.1. Definir a situación xeográfica de España no mundo, establecendo a súa 

posición e localizando os seus territorios. 

XHB12.1.1. Localiza nun mapa as grandes áreas xeoeconómicas e sinala 

aquelas coas que España ten máis relación. 

XHB12.1.2. Identifica aspectos salientables de España na situación mundial. 

XHB12.1.3. Localiza a situación española entre as grandes áreas 

xeoeconómicas mundiais. 

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

contrastes físicos e socioeconómicos. 

XHB12.2.1. Explica a posición de España na Unión Europea.  

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. 

XHB12.3.1. Extrae conclusións das medidas que a Unión Europea toma en 

política rexional e de cohesión territorial que afectan a España. 

XHB12.3.2. Comenta novas xornalísticas ou textos que explican a posición de 

España na Unión Europea. 

B12.4. Definir a globalización e explicar os seus trazos. XHB12.4.1. Identifica e describe os trazos da globalización con 

exemplificacións que afecten a España. 

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

as características de ambos. 

XHB12.5.1. Confecciona cadros comparativos da aplicación a casos concretos 

dos conceptos de mundialización e de diversidade territorial. 

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. 

XHB12.6.1. Explica as repercusións da inclusión de España en espazos 

xeopolíticos e socioeconómicos continentais e mundiais a partir de distintas 

fontes de información xeográfica.  

 



 
 

   

 

 

10. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

1.-NO PERÍODO LECTIVO PRESENCIAL 

Os establecidos na programación  

2.-NON PERÍODO LECTIVO NON PRENSENCIAL 

Realización de prácticas dos bloques 10-11-12. 

Autoavaliación das práticas realizadas. 

Axustamos as actividades  aos condicionamentos extraordinarios 

desta 3ª avaliación. 

Instrumentos: 

1.- PERÍODO LECTIVO PRESENCIAL 

Os establecidos na programación ordinaria 

2.-NON PERÍODO LECTIVO NON PRESENCIAL 

 Elaboración das prácticas dos bloques correspondentes e prácticas de 

de repaso dos bloques da 1ª e 2ª avaliación. 

 Rúbrica de corrección de tarefas semanais que realiza o alumnado, 
nas que se terá en conta a súa presentación, nivel de coñecemento, 
valoración da expresión escrita , o uso de vocabulario propio da 
materia e a entrega no prazo establecido. 

Cualificación 
final 

 A nota da avaliación final será a media aritmética das notas das da 

1ª e 2ª avaliacións (aplicadas nas porcentaxes establecidas na 

programación) redondeándose ao enteiro superior naqueles décimais 

superior seis e no caso contrario redondearase ao enteiro inferiores 

(exemplo 5,5 redondearase a 6, no caso 5,4 redondearase a 5).  

 Teranse en conta con carácter posit¡vo os traballos e actividades 

realizadas polo alumnado durante o período lectivo non presencial do 3º 

trimestre e, como máximo, incrementarase un 20% a media aritmética 

das dúas primeiras avaliacións  



 
 
 

   

 

 
  

Proba 
extraordinaria de 

recuperación 

Adaptarase  a proba extraordinaria de recuperación aos contidos 

da 1ª e 2ª avaliación e ás actividades establecidas para  o reforzo da 

asignatura durante o período vacacional de verán. 

 Establecese unha nova porcentaxe como criterio de cualificación  

final da avaliación extraordinaria de setembro: 

 50% nota da proba 

 50% nota das actividades de reforzo do período de lecer de 

verán 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Non procede 

 

 



 
 
 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

11. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 
seu caso, ampliación)  

Actividades  

ACTIVIDADES de TRABALLO 3º TRIMESTRE 

Temos que partir da base que xa estaba traballado 0 80% da 

asignatura. Polo tanto , traballouse o 20% restante e 

consolidamos  as aprendizaxes das 1ª e 2ª avaliación  

 Realización de prácticas dos bloques 10,11 e 12 

 Realización de prácticas de repaso do Bloque 1 ao bloque 

10 

Nota aclaratoria: Intentóuse continuar coa dinámica 

metodolóxica das clases presenciais adaptada as 

circunstancias e as posibilidades do alumnado 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 Utilización de classroom 

 Utilización de comunicación vía correo electrónico e telefónico 

 Utilización da páxina web do Departamento 

www.auladehistoria.com 

Non existe alumnado sin conectividade 

Materiais e recursos 
Medios telemáticos. Libro de Texto. Classroom e web do 
Departamento 

12. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Mediante correo electrónico e utilización de classroom. En casos 

excepcionais vía telefónica 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

http://www.auladehistoria.com/


 
 
 

   

 

 


