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1. (*)Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Coñecer 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 e da Biota 

XHB1.1.1 
Interpreta como inflúen os movementos astronómicos na distribución da radiación 
solar e nas zonas bioclimáticas do planeta. 

XHB1.1.2  Analiza un mapa de fusos horarios e diferencia zonas do planeta de similares horas.  

B1.2. Identificar e distinguir os sistemas de representación cartográfica, en soporte 
analóxico e dixital, e as súas escalas 

XHB1.2.1. Clasifica e distingue proxeccións, e compara unha proxección de Mercator con unha 
de Peters. 

B1.4. Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou imaxe de satélite, utilizando 
datos de coordenadas xeográficas. 

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

XHB1.4.2 
Localiza espazos xeográfícos e lugares nun mapa utilizando datos de coordenadas 
xeográficas 

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  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 principais elementos e referencias físicas: mares 
e océanos, continentes, illas e arquipélagos, ríos. 

B1.8. Situar no mapa de Europa as unidades e os elementos principais do relevo 
continental. 

XHB1.8.1 Localiza no mapa as principais unidades e elementos do relevo europeo 

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 distintos tipos de clima de Europa 

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.  

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. 

B3.11. Coñecer algunhas características da vida humana neste período, 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. 

B3.13. Explicar as etapas en que se divide a historia de Exipto. XHB3.13.1 Interpreta un mapa cronolóxico-xeográfico da expansión exipcia. 

XHB3.13.2 Describe as principais características das etapas históricas en que se divide Exipto.  

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. 
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(*)Correspóndense cos da 1ª e 2ª avaliación, que son os que estamos a traballar, xa que os da 3ª avaliación son materia nova, que non se traballou na fase presencial 

e non imos adiantar contidos durante a fase de suspensión desta actividade presencial. 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Traballo do alumnado, consistente en realizar as tarefas encomendadas para cada sesión e  que serán corrixidas durante as 
videoconferencias programadas semanalmente. Unha vez corrixidas serán subidas á Plataforma para a súa revisión e cualificación 
por parte do profesor 

Instrumentos: 
Comunicación por escrito das tarefas e oral durante as correccións 
Classroom, Meet e correo electrónico. 

Cualificación final 

A cualificación final, será a seguinte: 
Nota base: media da 1ª e 2ª avaliación  (nesta materia a avaliación non é contínua). 
Esta nota poderá verse incrementada en 1,5 puntos se se cumplen os seguinte requisitos: 
+0,5= tarefas entregadas completas (este 0,5 diminuirá en 0,1 cada tarefa non entregada ou incompleta) 
+0,5= tarefas entregadas en prazo (este 0,5 diminuirá en 0,1 cada tarefa entregada fóra de prazo) 
+0,5= calidade dos traballos. (rexistro do profesor con este apartado) 
 
O alumnado con avaliacións suspensas, está a traballar cos contidos, criterios e estándares das dúas primeiras avaliacións. 
Recuperaas se entrega o traballo, a tempo e coa suficiente calidade. 
 
Aqueles alumnos/as que non entreguen as tarefas e que teñan a dúas primeiras avaliacións suspensas ou ben solo a  segunda, non 
aprobarán a materia. 
 

Proba extraordinaria de 
setembro 

Proba teórico-práctico tendo en conta os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe da 1ª e 2ª Avaliación do 
Curso. 
 
En principio a proba será presencial, segundo como evolucione a pandemia, cabe a posibilidade de arbitrar outro xeito de realizala. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Prográmanse actividades  de repaso, reforzo e ampliación por sesións 
semanalmente.  Estas actividades están secuenciadas por tarefas no 
Classroom cunha data de entrega. 
Os luns e mércores celébrase unha videoconferencia e corríxense as 
actividades programadas, unha vez corrixidas o alumnado súbea á 
Plataforma e recibe a contestación pertinente do docente. 
Polo que respecta ao alumnado con avaliacións suspensas, están a facer as 
mesmas actividades, pois ao repasar o correspondente á primeira e segunda 
avaliación, sérvelles  como traballo de recuperación. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Afortundamente todo o alumnado tén conectividade, aínda que  algún, ao 
principio  tiña dificultades, pero entre o Colexio e o Concello solucionouse o 
problema. 
A metodoloxía cambiou de presencial a telemática. 
Utilízase  o Classroom, Meet e correo electrónico. 
Prográmanse tarefas semanalmente por sesións, corríxense nas 
videoconferencias, envíanse polo Classroom e devólvense os comentarios 
pertinentes 

Materiais e recursos 
Utilizamos o Classroom e o Meet. 
Cada alumno tén un correo electrónico co domino  @colexiodopilarfoz.es 
Todos teñen conectividade e aparellos para poder facelo. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Comunicarase ás familias e alumnado vía correo electrónico  

Publicidade  Publicación na  web do centro. www.colexiodopilarfoz.es 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.5. Coñecer e describir os grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o 
espazo xeográfico español e galego. 

 XHB1.5.1. 
 Localiza nun mapa os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos de 

España. 

XHB1.5.2 
.Analiza e compara as zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e 

imaxes. 

 XHB1.5.3.  Localiza nun mapa os espazos bioclimáticos de Galicia. 

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. 

B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente 
español e galego, e as súas consecuencias. XHB1.7.1 

Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas 

ambientais actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da 

web directamente relacionados con eles. 

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. 

XHB2.1.2. 
 Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de 

acollemento. 

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

XHB2.2.1.  Explica as características da poboación europea. 

XHB2.2.2. 
 Compara entre países a poboación europea segundo a súa distribución, a súa 

evolución e a súa dinámica. 

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. 

XHB2.3.2. 
 Analiza en distintos medios os movementos migratorios nas últimas tres 

décadas en España. 

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.  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Traballo do alumnado, consistente en realizar as tarefas encomendadas para cada sesión e  que serán corrixidas durante as 
videoconferencias programadas semanalmente. Unha vez corrixidas serán subidas á Plataforma para a súa revisión e cualificación 
por parte do profesor 

Instrumentos: 
Comunicación por escrito das tarefas e oral durante as correccións 
Classroom, Meet e correo electrónico. 

Cualificación final 

A cualificación final, será a seguinte: 
Nota base: media da 1ª e 2ª avaliación  (nesta materia a avaliación non é contínua). 
Esta nota poderá verse incrementada en 1,5 puntos se se cumplen os seguinte requisitos: 
+0,5= tarefas entregadas completas (este 0,5 diminuirá en 0,1 cada tarefa non entregada ou incompleta) 
+0,5= tarefas entregadas en prazo (este 0,5 diminuirá en 0,1 cada tarefa entregada fóra de prazo) 
+0,5= calidade dos traballos. (rexistro do profesor con este apartado) 
 
O alumnado con avaliacións suspensas, está a traballar cos contidos, criterios e estándares das dúas primeiras avaliacións. 
Recuperaas se entrega o traballo, a tempo e coa suficiente calidade. 
 
Aqueles alumnos/as que non entreguen as tarefas e que teñan a dúas primeiras avaliacións suspensas ou ben solo a  segunda, non 
aprobarán a materia. 
 

Proba extraordinaria de 
setembro 

Proba teórico-práctico tendo en conta os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe da 1ª e 2ª Avaliación do 
Curso. 
 
En principio a proba será presencial, segundo como evolucione a pandemia, cabe a posibilidade de arbitrar outro xeito de realizala. 
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Alumnado de materia 
pendente 

(Dáse a circunstancia de que 
non hai ningun alumno con 

esta materia pendente) 

Criterios de avaliación: 
Os criterios de avaliación corresponderíanse cos especificados nas programacións do 1º curso de ESO Xeografía e 
Historia. 

Criterios de cualificación: 
50% entrega de tarefas 
50% calidade das tarefas entregadas.  

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Estaba  previsto unha proba no mes de maio se algún alumno tivera que facela. 
Dadas as circunstancias nas que nos atopamos os procedementos e instrumentos serían distintos: 
Neste trimestre subiríanse/mandaríanse por email as actividades sobre contidos de 1º curso ESO de Lingua Galega Unha 
vez feitas o/a alumno/a subiría as mesmas á plataforma Classsroom nas que serían corrixidas e avaliadas polo profesor.  
Todo isto sería anotado e rexistrado. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Prográmanse actividades  de repaso, reforzo e ampliación por sesións 
semanalmente.  Estas actividades están secuenciadas por tarefas no 
Classroom cunha data de entrega. 
Os luns e mércores celébrase unha videoconferencia e corríxense as 
actividades programadas, unha vez corrixidas o alumnado súbea á 
Plataforma e recibe a contestación pertinente do docente. 
Polo que respecta ao alumnado con avaliacións suspensas, están a facer as 
mesmas actividades, pois ao repasar o correspondente á primeira e segunda 
avaliación, sérvelles  como traballo de recuperación. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Afortundamente todo o alumnado tén conectividade, aínda que  algún, ao 
principio  tiña dificultades, pero entre o Colexio e o Concello solucionouse o 
problema. 
A metodoloxía cambiou de presencial a telemática. 
Utilízase  o Classroom, Meet e correo electrónico. 
Prográmanse tarefas semanalmente por sesións, corríxense nas 
videoconferencias, envíanse polo Classroom e devólvense os comentarios 
pertinentes 

Materiais e recursos 
Utilizamos o Classroom e o Meet. 
Cada alumno tén un correo electrónico co domino  @colexiodopilarfoz.es 
Todos teñen conectividade e aparellos para poder facelo. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Comunicarase ás familias e alumnado vía correo electrónico  

Publicidade  Publicación na  web do centro. www.colexiodopilarfoz.es 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1.  Localizar e interpretar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou 
imaxe de satélite. 

XHB1.1.3.  Coñece e interpreta os tipos  de mapas temáticos. 

B2.1.  Coñecer a organización administrativa e territorial de España. 
XHB2.1.1.  Distingue nun mapa político a distribución territorial de España: 
comunidades autónomas, capitales provincias e illas. 

B2.2.  Analizar os datos do peso do sector terciario dun país fronte aos 
do sector primario e secundario, e extraer conclusións. 

XHB2.2.1.  Compara a poboación activa de cada sector en diversos países e 
analiza o grao de desenvolvemento que amosan estes datos. 

B2.3.  Recoñecer as actividades económicas que se realizan en Europa 
nos tres sectores, identificando distintas políticas económicas. 

XHB2.3.1.  Diferencia os sectores económicos europeos. 

B2.4.  Coñecer as características de diversos tipos de sistemas 
económicos.   

XHB2.4.1.  Diferencia aspectos concretos e a súa interrelación dentro dun 
sistema económico. 

B2.5.  Entender a idea de desenvolvemento sostible e as súas 
implicacións. 

XHB2.5.1.  Define o desenvolvemento sostible e describe conceptos clave 
relacionados con el. 

 

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

Avaliación 

Procedementos: 
Para o envío das tarefas  a realizar polo alumnado utilizo o Google Drive da miña 

conta de Google Suite, dende onde comparto as tarefas a facer. En algunhas 

ocasións tamén as envío por whatsapp, aínda que son as menos. 

O alumnado envía as tarefas realizadas a través de e-mail, en algunhas 

ocasións como no caso anterior, a través de whatsapp ou fotografías. 

 
 

Instrumentos: 
O medio utilizado para corrixirlles e comentarlles as tarefas é o e-mail, 

unha vez recibidas primeiro aviso de que as recibín, logo revísoas e se hai 

algún erro coméntolles os fallos e corrixímolos a través de e-mail. En 

algunhas ocasións, como xa comentei antes, a través de whatsapp  e de 

fotografías. 

 O seguemento diario de cada alumno vouno recollendo no caderno do 

profesor, onde anoto se o entregan en prazo ou non, se está todo feito, de 

que xeito e tamén as dificultades que tiveron. 

 O alumno/a que non entregue levará  nesa tarefa un 0. 

 O alumno/a que entregue a tarefa fóra de tempo levará  un 1. 

 O alumno/a que entregue a tarefa en prazo e rematada un 3. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A nota final do curso será unha media da 1ª e 2ª avaliación, á que se lle 
sumará  o 20% da media das notas obtidas durante a 3ª avaliación. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Un exame presencial, dos estándares da 1ª e da 2ª avaliación, se é posible 

Alumnado de 
materia pendente 

 
Criterios de avaliación: 
Ter acadados os obxectivos mínimos esixibles. 
 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
A nota  calcúlase segundo o traballo que realizase o alumno/a e que se 
valorará de 1 ao 10. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Realización de traballos e fichas  sobre a materia suspensa, que terá que 
ter entregado antes da avaliación final de xuño, a través de e-mail, 
whatsapp ou fotografías. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades 
Fichas de traballo,  elaboración  de esquemas , resumes,  sínteses  etc. A  
través  de e-mail, ou whatsapp. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 Envío as  tarefas  a facer cunha  periodicidade  semanal, o primeiro  día da 

semana  envíolles  o que teñen que realizar, e especifícolles  que as tarefas 

propostas   equivalen  ás horas lectivas  de cada materia, que teñen que 

envialas  resoltas no prazo da semana, límite o domingo de cada semana, 

realizadas  a ordenador ou na libreta e enviar foto. Se teñen dúbidas  ou 

queren poñerse en contacto comigo que o fagan  a través do correo que lles 

envío en calquer momento do día ou por teléfono. 

Os problemas de conectividade  son case inexistentes, xa que algúns  

alumnos/as que non tiñan ordenador , nin internet, recibiron ordenadores do 
colexio ,e do concello de Foz e Burela , e tamén  acceso  a internet. 

Materiais e recursos Libro de texto, ordenador, internet, vídeos, etc. 

 
 

 
 

4.Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Informarase ás familias e alumnado vía correo electrónico 

Publicidade  Publicarase na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 
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. 

XHB5.1.1. Analiza interpretacións diversas de fontes históricas e 
historiográficas  de distinta orixe. 

XHB5.1.2.    Relaciona algunhas cuestións concretas do pasado co presente e 
as posibilidades do futuro, como o alcance das crises financieiras  do 1929 e 
2008. 
 

XHB5.1.3.     Discute as circunstancias da loita polo sufraxio da muller. 
 

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. 
 

B10.1. Recoñecer que o pasado non está “morto e enterrado”, senón 
que determina o presente e os posibles futuros e espazos, ou inflúe 
neles. 

XHB10.1.2.   Sopesa como unha Europa en guerra no século  XX, pode chegar 
a unha unión política e económica no século  XXI. 
 

B10.2. 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. 

XHB10.2.1.  Ordena temporalmente algúns feitos históricos  e outros feitos 
salientables, utilizando as nocións  básicas  de sucesión, duración e 
simultaneidade. 
 

XHB10.2.2.    Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 
 

B10.4. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, 
insertándoo no contexto adecuado. 

XHB10.4.1.   Utiliza con fluidez  e precisión o vocabulario histórico e artístico 
necesario. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Para o envío das tarefas  a realizar polo alumnado utilizo o Google Drive da miña 

conta de Google Suite, dende onde comparto as tarefas a facer. En algunhas 

ocasións tamén as envío por whatsapp, aínda que son as menos. 

O alumnado envía as tarefas realizadas a través de e-mail, en algunhas 

ocasións como no caso anterior, a través de whatsapp ou fotografías. 

Instrumentos: 
O medio utilizado para corrixirlles e comentarlles as tarefas é o e-mail, 

unha vez recibidas primeiro aviso de que as recibín, logo revísoas e se hai 

algún erro coméntolles os fallos e corrixímolos a través de e-mail. En 

algunhas ocasións, como xa comentei antes, a través de whatsapp  e de 

fotografías. 

 O seguemento diario de cada alumno vouno recollendo no caderno do 

profesor, onde anoto se o entregan en prazo ou non, se está todo feito, de 

que xeito e tamén as dificultades que tiveron. 

 O alumno/a que non entregue levará  nesa tarefa un 0. 

 O alumno/a que entregue a tarefa fóra de tempo levará  un 1. 

 O alumno/a que entregue a tarefa en prazo e rematada un 3. 

 

 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A nota final do curso será unha media da 1ª e 2ª avaliación, á que se lle 
sumará  o 20% da media das notas obtidas durante a 3ª avaliación. 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Un exame presencial, dos estándares da 1ª e da 2ª avaliación, se é posible. 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 
Ter acadados os obxectivos mínimos esixibles. 
 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
A nota  calcúlase segundo o traballo que realizase o alumno/a e que se 
valorará de 1 ao 10. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Realización de traballos e fichas  sobre a materia suspensa, que terá que 
ter entregado antes da avaliación final de xuño, a través de e-mail, 
whatsapp ou fotografías. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades 
 Fichas de traballo,  elaboración  de esquemas , resumes,  sínteses  etc. A  
través  de e-mail, ou whatsapp. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 Envío as  tarefas  a facer cunha  periodicidade  semanal, o primeiro  día da 

semana  envíolles  o que teñen que realizar, e especifícolles  que as tarefas 

propostas   equivalen  ás horas lectivas  de cada materia, que teñen que 

envialas  resoltas no prazo da semana, límite o domingo de cada semana, 

realizadas  a ordenador ou na libreta e enviar foto. Se teñen dúbidas  ou 

queren poñerse en contacto comigo que o fagan  a través do correo que lles 

envío en calquer momento do día ou por teléfono. 

Os problemas de conectividade  son case inexistentes, xa que algúns  

alumnos/as que non tiñan ordenador , nin internet, recibiron ordenadores do 
colexio ,e do concello de Foz e Burela , e tamén  acceso  a internet. 

Materiais e recursos Libro de texto, ordenador, internet, vídeos, etc. 

 
 

 
 
 

4.Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Informarase ás familias e alumnado vía correo electrónico 

Publicidade  Publicarase na páxina web do centro. 

 


