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

 Recompila, organiza e analiza información relevante sobre o tema para completar 

os seus traballos, responder cuestións e expor dita información oralmente e/ou por 

escrito.

 Busca e selecciona datos e información relevantes sobre o tema facendo uso de 

Internet para completar as súas tarefas.

 Consulta textos de carácter xeográfico e social, tanto a nivel individual como 

grupal, para ampliar o seu coñecemento, elaborar esquemas, adquirir máis 

vocabulario e preparar os seus traballos e exposicións.

B1.1.1. Busca información (empregando as TIC e outras fontes directas e indirectas), 

selecciona a relevante, a organiza, analiza, obtén conclusións sinxelas e as comunica 

oralmente e/ou por escrito.

 Comprende a importancia do respecto e o diálogo na convivencia pacífica e 

democrática.

 Mostra unha actitude de respecto e escoita ante os argumentos e opinións alleos e

coñece e aplica as actitudes adecuadas para o traballo en equipo.

B1.2.1. Participa en actividades individuais e de grupo e, emprega estratexias de traballo 

cooperativo adoitando un comportamento responsable, construtivo e solidario e respecta os 

principios básicos do funcionamento democrático.

 Comprende a importancia do respecto e o diálogo na convivencia pacífica e 

democrática.

 Mostra unha actitude de respecto e escoita ante os argumentos e opinións alleos e

coñece e aplica as actitudes adecuadas para o traballo en equipo.

B1.3.1. Identifica a terminoloxía propia da área e comprende textos sinxelos de carácter social,

xeográfico e histórico

 Emprega con precisión o vocabulario correspondente a cada unidade, tanto nas 

súas exposicións orais coma nos seus traballos escritos.

 Expón oralmente as aprendizaxes da unidade de forma organizada e clara, e 

demostra que comprendeu a materia.

B1.3.1. Identifica a terminoloxía propia da área e comprende textos sinxelos de carácter social,

xeográfico e histórico

 Mostra progresivamente máis autonomía e responsabilidade na realización de 

tarefas de investigación e experimentación, desenvolve a capacidade de elección 

con criterio propio e aumenta a súa curiosidade por ampliar a súa información.

B1.1.2. Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas coidando a súa 

presentación, ten iniciativa na toma de decisións e asume responsabilidades.

 Identifica restos do pasado na súa localidade e noutras próximas e valóraos como 

fonte para coñecer o pasado.

B4.3.1. Identifica algún vestixios do pasado na contorna e recoñece o seu valor como fonte 

histórica.

 Coñece o patrimonio histórico, cultural e artístico da dúa contorna e a importancia 

de valoralo e respectalo.

B4.4.1. Identifica, valora e respecta o patrimonio natural, histórico, cultural e artístico do contorno 
próximo e asume as responsabilidades que supón a súa conservación.
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Recoñece o marco espacial e temporal dos distintos períodos da prehistoria; explica 

as súas características principais e asóciaas aos acontecementos máis destaca-

dos daqueles tempos.

B4.1.1. Define o concepto de prehistoria e historia, asociándoa as distintas idades aos feitos 

que marcan o seu inicio e final.

 Explica aspectos relacionados coa forma de vida, organización social e cultura dos

distintos pobos prerromanos.

B4.4.2. Explica aspectos relacionados coa forma de vida, organización social e cultura das 

distintas épocas históricas estudadas.

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Asistencia ás aulas virtuais (vídeoconferencias)
Participación activa nas sesións telemáticas.
Entrega de traballos propostos.
Proba escrita.

Instrumentos: Fichas de control de asistencia e participación.
Revisión dos traballos entregados.
Revisión da proba escrita.

Cualificación
final

ndicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
50% Asistencia regular ás aulas virtuais.
10% Participación activa nas sesións telemáticas.
10% Entrega de traballos propostos.
30% Proba escrita.

Proba
extraordinaria
de setembro

Non procede

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Aulas virtuais a través de vídeoconferencia omnidireccional.
Actividades interactivas.
Actividades en PDF
Viídeos de elaboración propia ou non.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Todo o alumnado está conectado grazas a un esforzo sen precedentes 
realizado polo centro.
Aulas vituais empregando a plataforma proporcionada pola Consellería 
Cisco Webex Meetings.

Materiais e recursos Todos os que estan ao noso alcance neste momento e sexan propicios 
para o proceso de E/A.
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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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