
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 
B4.1.Explicar as características de cada tempo histórico e certos 
acontecementos que determinaron cambios fundamentais no rumbo da 
historia. 

CSB4.1.1.Define o concepto de prehistoria, identifica a idea de idade da historia e 
data as idades da historia, asociadas aos feitos que marcan os inicios e finais 
nomeando algunhas fontes da historia representativas de cada unha delas. 

B4.3.Identificar, localizar no tempo e no espazo e comprender os procesos e 
acontecementos históricos, políticos, sociais e culturais, máis relevantes da 
historia de España para adquirir unha perspectiva global da súa evolución.  

CSB4.3.1.Sitúa nunha liña do tempo as etapas históricas máis importantes das 
distintas idades da historia en España. 
CSB4.3.2.Identifica e localiza no tempo e no espazo os feitos fundamentais da 
historia de España describindo as principais características de cada unha delas. 
CSB4.3.5.Explica os principais acontecementos que se produciron durante o s. XIX e 
XX e que determinan a nosa historia contemporánea. 

B4.4.Desenvolver a curiosidade por coñecer as formas da vida humana no 
pasado, valorando a importancia que teñen os restos para o coñecemento e 
estudo da historia e como patrimonio cultural que hai que coidar e legar. 

CSB4.4.1.Identifica, valora e respecta o patrimonio natural, histórico, cultural e 
artístico e asume as responsabilidades que supón a súa conservación e mellora. 

B4.5.Valorar a importancia dos museos, sitios e monumentos 

históricos como espazos onde se ensina e aprende, amosando unha 

actitude de respecto á súa contorna e á súa cultura, apreciando a 

herdanza cultural. 

CSB4.5.2.Aprecia a herdanza cultural a escala local, nacional e europea como a 
riqueza compartida que hai que coñecer, preservar e coidar. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos : 
Interés do alumnado por participar ( por conexión ou sen ela ) nestas 
clases non presenciais tendo en conta as características individuais de cada 
alumno/a. 
Fichas, exercicios , traballos, resolución de exercicios orais e escritos. 
Formularios feedback. 

Instrumentos:  
Recollida de actividades, traballos persoais, exposicións orais e escritas.  
Caderno diario, rexistro anecdótico, revisión de tarefas, rexistros. 
Formularios google feedback. Presentacións, explicacións pdf 

Cualificación final 

A cualificación vaise facer en función das calificacións das dúas primeiras 
avaliacións. A esa cualificación poderíase engadir un ou dous puntos máis 
en función do traballo realizado no 3º trimestre. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

x 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  Os obxectivos, contidos e criterios de avaliación do 
1ª e 2ª trimestre. 

Criterios de cualificación: 
A cualificación vaise facer en función das calificacións das dúas primeiras 
avaliacións. A esa cualificación poderíase engadir un ou dous puntos máis 
en función do traballo realizado no 3º trimestre. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Medidas de reforzo adaptadas ao alumno/a e procedementos e 
instrumentos de avaliación citados anteriormente coas adaptacións 
adecuadas. 

Alumnado con 
ACI 

Para levar a cabo a avaliación do alumnado que cursa con ACI, teranse en 
conta os criterios e estándares de avaliación e aprendizaxes adaptados, no 
seu día, no documento referido á adaptación curricular do alumno/a. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  Actividades de repaso, reforzo, e ampliación. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Con conectividade:  

-Clases diarias por videochamada diaria por Cisco Webex.  

-Uso das aulas virtuais e libros online e pdf para traballar diariamente de 

forma grupal. 

-Uso da páxina do colexio, correo e números de teléfono propio do 

alumnado para mandar as actividades, retos, enlaces, vídeos, formularios... 

propostos. 

Sen conectividade: 

--Comunicación directa mediante teléfono. 

--Uso da páxina do colexio, correo e números de teléfono propio do 

alumnado para mandar as actividades, retos, enlaces, vídeos, formularios... 

propostos. 

Materiais e recursos 
Cisco Webex (Clases virtuais),  aula virtual, libro online,páxina do colexio, 

correos persoais, formularios google e pdf, fichas, exercicios propios... 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Durante o terceiro trimestre, a información coas familias é polos 
diversos canles mencionados anteriormente: Correo electrónico, 
teléfono propio e páxina do colexio.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


