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CIENCIAS SOCIAIS . XEOGRAFÍA E HISTORIA  

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

      Explicar as características de tempo histórico e certos 
acontecementos básicos que determinaron cambios 
fundamentais

          Ordea temporalmente algúns feitos históricos 
básico

Recoñecer que o pasado  determina o presente e os 
posibles futuros e espazos, ou inflúe neles.

     Identifica elementos materiais, culturais ou 
ideolóxicos que son herdanza do pasado

 Definir o concepto de historia e 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. 

  Define o concepto de historia e 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. 

  Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos 
e acontecementos históricos máis salientables da 
Prehistoria                                                                  para 
adquirir unha perspectiva global da  evolución do home.

     Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas
históricos de conceptos da Prehistoria 
      

           Coñecer algunhas características básicas da vida 
humana no período da prehistoria, 

   Describe formas básicas de organización socio-
económica e política, novas ata entón,  

               Comprender a importancia dos descubrimentos 
o logros artísticos da prehistoria para  a humanidade  

  Describe as  características dos descubrimentos e da 
arte da prehistoria 

    Coñecer algunhas características básicas da vida 
humana no período do primeiros imperios 
( Mesopotamia e Exipto )

Describe formas básicas de organización socio-
económica e política,dos imperios de Mesopotamia e 
de Exipto

      Coñecer os trazos principais da cultura de Grecia        Identifica trazos da organización socio-política e 
económica das polis gregas

   Utilizar o vocabulario histórico e artístico básico con 
precisión,no contexto adecuado.

 Utiliza o vocabulario histórico e artístico básico 
imprescindible para cada época.           

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

    Realiza procuras en medios impresos e dixitais 
referidas a problemas ambientais actuais.

       Localizar no mapamundi físico as principais unidades 
do relevo mundiais, os grandes ríos

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

1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 2º ESO
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

          Recoñecer que o pasado determina o presente e os 
posibles futuros e espazos, ou inflúe neles.

Identifica elementos materiais,culturais ou ideolóxicos 
básicos que son herdanza do pasado.

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

   . Nomea e identifica catro clases de fontes históricas.

        Explicar as características de cada tempo histórico e 
certos acontecementos que determinaron cambios 
fundamentais no rumbo da historia, diferenciando 

Ordena temporalmente algúns feitos históricos e 
outros feitos salientables,utilizando para iso as nocións
básicas de sucesión, duración e simultaneidade.
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períodos que facilitan o seu estudo e a súa interpretación.
Entender que os acontecementos e os procesos ocorren 
ao longo do tempo e á vez no tempo (diacronía sincronía).

Entende que varias culturas convivían á vez en 
diferentes enclaves xeográficos.

Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, 
empregándoo no contexto adecuado.

Utiliza o vocabulario histórico e artístico 
imprescindible para cada época.

  Explicar as   características  políticas e sociais máis 
importantes  da Idade Media en Europa .

 Explica as características políticas e sociais máis 
importantes da Idade Media 

Explicar a organización feudal e as súas consecuencias.
 Identifica as caracteristicas da sociedade feudal e as 
relacións entre señores e campesiños.

     Analizar a  importancia da presencia do Islam na 
Península Ibérica ,e a súa  relación cos reinos cristiáns .

Comprende as orixes do Islam e o seu alcance 
posterior,explicando a importancia de Al-Andalus na 
Idade Media na Península.

       Entender o proceso das conquistas e a repoboación 
dos reinos cristiáns na Península Ibérica e as súas 
relacións con Al-Andalus

    É quen de localizar nun mapa da Península ás áreas 
cristiáns e as musulmáns 

       Entender a importancia do comercio e da formación 
da cidade mediaval, así como afectou a peste a poboación

   Comprende a importancia da aparición das cidades e 
do comercio e a importancia do impacto dunha crise 
demográfica ,sanitaria e económica nas sociedades 
medievais europeas.

           Comprender as características e as funcións da arte 
na Idade Media.

    Describe as  características da arte románica e gótica
,e explica a importancia do Camiño de Santiago

1.-Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 3º ESO
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Localizar e interpretar espazos xeográficos e lugares nun 
mapa

         Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa 
utilizando datos de coordenadas xeográficas.

Coñecer a organización administrativa e territorial de 
España.

Distingue nun mapa político a distribución territorial 
de España: comunidades autónomas, capitais, 
provincias e illas.

  Entender a idea de desenvolvemento sustentable e as 
súas implicacións.

    Define o desenvolvemento sustentable e describe 
conceptos clave relacionados con el.

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

    Nomea e identifica catro clases de fontes históricas

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

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

Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, 
empregándoo no contexto adecuado.

       Utiliza o vocabulario histórico e artístico 
imprescindible para cada época.

    Comprender a significación histórica da etapa da Idade 
Moderna  en Europa

Distingue modos de periodización histórica (Idade 
Moderna, Renacemento, Barroco, Absolutismo, etc.).

Comprender as características das monarquías 
modernas.

Distingue as características de réximes monárquicos 
autoritarios, parlamentarios e absolutos

Entender os procesos de conquista e colonización, e as 
súas consecuencias.

   Explica as causas que conduciron á descuberta de 
América para Europa, a súa conquista e a súa 
colonización

      ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020

CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



     Coñecer trazos básicos das políticas internas e as 
relacións exteriores dos séculos XV,  XVI e XVII en España.

      Analiza os cambios ,políticos básicos que trouxo a 
idade moderna en España 

 Comprender as características e as funcións da arte do 
Renacemento.

    Describe as  características da arte do 
Renacemento ,e explica a  súa importancia 

1.-Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 4º ESO
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

            Explicar as características do Antigo Réxime nos 
seus sentidos político, social e económico.

    Distingue conceptos históricos como Antigo Réxime 
e Ilustración

    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.

Ordena temporalmente algúns feitos históricos e 
outros feitos salientables, utilizando para iso as 
nocións básicas de sucesión, duración e 
simultaneidade , expresándo os resultados en diversos
tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos

       Comprender o alcance e as limitacións dos procesos 
revolucionarios dos séculos XVIII e XIX      

          Describe as razóns polas que sucederon a 
revolución americana e a francesa 

     Describir os feitos salientables da Revolución Industrial
e o seu encadeamento causal.

Analiza os proles e os contras da primeira Revolución 
Industrial en Inglaterra.

Coñecer os principais avances científicos e tecnolóxicos 
do século XIX, e a súa relación coas revolucións industriais

Elabora un eixe cronolóxico, diacrónico e sincrónico, 
cos principais avances científicos e tecnolóxicos do 
século XIX.

Coñecer os principais acontecementos da Gran Guerra, as
súas interconexións coa Revolución Rusa e as 
consecuencias dos tratados de Versalles

Analiza o novo mapa político de Europa ,e describe a 
derrota de Alemaña desde a súa propia perspectiva e 
desde a dos aliados

        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.

Analiza interpretacións diversas de fontes históricas e 
historiográficas de distinta procedencia.

Coñecer as tensións que levaron en España á 
proclamación da II República e ao estoupido da Guerra 
Civil

        Explica as principais reformas durante a II 
República española, e reaccións a elas.

       Utilizar o vocabulario histórico e artístico con 
precisión, inseríndoo no contexto adecuado  

Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e 
artístico necesario.

   Entender que os acontecementos e os procesos ocorren
ao longo do tempo e á vez no tempo (diacronía e 
sincronía).

Entende que varias culturas convivían á vez en 
diferentes enclaves xeográficos

    Relacionar movementos culturais como o 
romanticismo, e distintas áreas, e recoñecer a 
orixinalidade de movementos artísticos como o 
impresionismo, o expresionismo e outros "ismos" en 
Europa.

           Comenta analiticamente cadros, esculturas e 
exemplos arquitectónicos da arte do século XIX.
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VALORES ÉTICOS 

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

    Construír un concepto de persoa, consciente de que
esta é indefinible, valorando a dignidade que posúe polo 
feito de ser libre. 

  Describe as características principais da persoa: 
substancia independente, racional e libre

  Comprender a crise da identidade persoal que
xorde na adolescencia e as súas causas ,e comprender a 
importancia desta etapa para o desenrolo do individuo

 Elabora conclusións sobre a importancia que ten para 
o/a adolescente desenvolver a autonomía persoal e 
ter o control da súa propia conduta conforme aos 
valores éticos libremente elixidos.

  Describir e valorar a importancia da influencia do
contorno social e cultural no desenvolvemento moral da 
persoa, a través da análise do papel que desempeñan os 
axentes sociais.

Describe o proceso de socialización e valora a súa 
importancia na interiorización individual dos valores e 
as normas morais que rexen a conduta da sociedade 
en que vive.

     Xustificar e apreciar o papel dos valores na vida persoal
e social, resaltando as súas características, a súa 
clasificación e a súa xerarquía, coa finalidade de 
comprender a súa natureza e a súa importancia

 Realiza, en traballo en grupo, unha xerarquía de 
valores, explicando a súa fundamentación racional, 
mediante unha exposición usando medios 
informáticos ou audiovisuais

   Identificar, no preámbulo da DUDH, o respecto á 
dignidade das persoas e os seus atributos esenciais como 
o fundamento do que derivan todos os dereitos humanos.

 Explica e aprecia en que consiste a dignidade que esta
declaración recoñece ao ser humano como persoa, 
posuidora duns dereitos universais, inalienables e 
innatos, mediante a lectura do seu preámbulo

1.-Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  2º ESO
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

                 Construír un concepto de persoa, consciente de 
que esta é indefinible,valorando a dignidade que posúe 
polo feito de ser libre.

. Sinala as dificultades para definir o concepto de 
persoa, analizando algunhas definicións achegadas por
filósofos/as.

Distinguir, na persoa, os ámbitos da vida privada e da vida
pública, a primeira regulada pola ética e a segunda polo 
dereito, coa finalidade de identificar os límites da 
liberdade persoal e social

Distingue entre os ámbitos de acción que 
corresponden á ética e ao dereito, e expón as súas 
conclusións mediante unha presentación elaborada 
con medios informáticos.

Distinguir entre ética e moral, sinalando as semellanzas e 
as diferenzas entre elas, e estimando a importancia da 
reflexión ética como un saber práctico necesario para 
guiar de xeito racional a conduta do ser humano á súa 
plena realización.

. Recoñece as diferenzas entre a ética e a moral, no 
que se refire á súa orixe e á súa finalidade.

   Resaltar a importancia dos valores éticos, as súas 
especificacións e a súa influencia na vida persoal e social 
do ser humano, destacando a necesidade de ser 
recoñecidos e respectados por todos.

Emprega o espírito emprendedor para  realizar, en 
grupo, unha campaña destinada a difundir a 
importancia de respectar os valores éticos, tanto na 
vida persoal como na social.

        Establecer o concepto de normas éticas e apreciar a 
súa importancia

  Define o concepto de norma e de norma ética, 
distinguíndoa das normas xurídicas, relixiosas, etc.

    Entender e valorar o problema da tecnodependencia e     Destaca o problema e o perigo que representa para 
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a alienación humana á que conduce.

o ser humano a tecnodependencia, sinalando os seus 
síntomas e as súas causas, e estimando as súas 
consecuencias negativas,(adición incontrolada aos 
dispositivos electrónicos, aos videoxogos e ás redes 
sociais), que conduce as persoas cara aunha progresiva
deshumanización

 

1.-Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 3º ESO
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

      Xustificar racionalmente a necesidade dos valores e 
principios éticos contidos na DUDH, como fundamento 
universal das democracias durante os séculos XX e XXI

Describe o significado dos seguintes conceptos e 
establece a relación entre eles: democracia, 
cidadán/cidadá, soberanía, autonomía persoal, 
igualdade, xustiza, representatividade,
etc..      

  Sinalar e apreciar a adecuación da Constitución española
aos principios éticos definidos pola DUDH,mediante a 
lectura comentada e reflexiva dos "dereitos e deberes dos
cidadáns" .

 Explica e asume os deberes cidadáns que establece a 
Constitución, e ordénaos segundo a súa 
importancia,xustificando a orde elixida

   . Coñecer e valorar os elementos esenciais do Estatuto 
de autonomía de Galicia segundo aparece no seu título 
preliminar e no título primeiro, capítulos I e II.

      . Sinala e comenta, a través do traballo 
colaborativo, os elementos esenciais do Estatuto de 
autonomía de Galicia recollidos no seu título 
preliminar

        Coñecer os elementos esenciais da UE,analizando os 
beneficios recibidos e as responsabilidades adquiridas 
polos estados membros e a súa cidadanía, coa finalidade 
de recoñecer a súa utilidade e os logros alcanzados por 
esta.

  Describe a integración económica e política da UE, o 
seu desenvolvemento histórico desde 1951, os seus 
obxectivos e os valores éticos nos que se fundamenta, 
de acordo coa DUDH

    Interpretar e apreciar o contido e a estrutura interna da
DUDH, coa finalidade de coñecela e propiciar o seu 
aprecio .

.Constrúe un esquema sobre a estrutura da DUDH, 
máis importantes

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 4º ESO
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

     Interpretar e valorar a importancia da dignidade da 
persoa como o valor do que parte e no que se 
fundamenta a DUDH,

Identifica na DUDH os atributos esenciais do ser 
humano: razón, conciencia e liberdade. 

  Explicar en que consiste a socialización global e a súa 
relación cos medios de comunicación masiva,valorando 
os seus efectos na vida e no desenvolvemento moral das 
persoas e da sociedade, 

     Sinala os perigos que encerra o fenómeno da 
socialización global se se desenvolve á marxe dos 
valores éticos universais, e debate acerca da 
necesidade de establecer límites éticos e
xurídicos neste tema.
  

Reflexionar acerca do papel que deben ter a ética e o 
Estado en relación co tema da socialización global.

 Valora a necesidade dunha regulación ética e xurídica 
en relación co uso de medios de comunicación masiva,
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respectando o dereito á información e á liberdade de 
expresión que posúen os cidadáns e as cidadás

   Entender a seguridade e a paz como un dereito 
recoñecido na DUDH (no seu artigo 3) e como un 
compromiso dos españois e das españolas a nivel 
nacional e internacional (preámbulo da Constitución 
española),identificando e avaliando o perigo das novas 
ameazas que xurdiron nos últimos tempos

Emprende a elaboración dunha presentación, sobre 
algunhas das novas ameazas para a paz e a seguridade 
no mundo actual(terrorismo, desastres 
ambientais,catástrofes naturais,  pandemias,ataques 
cibernéticos, tráfico  de persoas e de órganos, etc.).  

       Reflexionar acerca do deber  da cidadanía e dos 
Estados de promover o ensino e a difusióndos valores 
éticos como instrumentos indispensables para a defensa 
da dignidade e os dereitos humanos, ante o perigo que o 
fenómeno da globalización pode representar para a 
destrución do planeta e a deshumanización da persoa

   Comenta o deber ético e político que teñen todos os 
estados, ante os riscos da globalización, de tomar 
medidas de protección dos dereitos humanos

CULTURA CLÁSICA 

1 .Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  4º ESO 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Localizar nun mapa fitos xeográficos e enclaves concretos
relevantes para o coñecemento das civilizacións grega e 
romana.

Sinala sobre un mapa o marco xeográfico en que se 
sitúan en distintos períodos as civilizacións grega e 
romana.

Describir os marcos xeográficos en que se desenvolven as
civilizacións grega e romana ao longo da súa historia.

Enumera aspectos do marco xeográfico determinantes 
no desenvolvemento das civilizacións grega e latina.

Coñecer as características fundamentais da romanización
de Hispania e Gallaecia.

Enumera, explica e ilustra con exemplos o proceso da 
romanización de Hispania e Gallaecia.

Coñecer os principais deuses da mitoloxía grecolatina. Pode nomear coa súa denominación grega e latina os 
principais deuses e heroes da mitoloxía grecolatina.

Coñecer os mitos e os heroes grecolatinos. Recoñece referencias mitolóxicas nas artes plásticas, 
sempre que sexan claras e sinxelas.

Coñecer as características fundamentais da arte clásica. Localiza nun mapa os principais monumentos clásicos 
do patrimonio español e europeo.

Coñecer as características e a evolución das clases sociais 
en Grecia e Roma.

Describe a organización das sociedades grega e 
romana.

Coñecer os trazos máis salientables da vida cotiá en 
Grecia e Roma.

Identifica e describe os trazos máis salientables da vida
cotiá en Grecia e Roma.

Identificar as principais formas de lecer da antigüidade. Describe as principais formas de lecer das sociedades 
grega e romana.

Relacionar e establecer semellanzas e diferenzas entre as
manifestacións deportivas da Grecia Clásica e as actuais. Explica a orixe e a natureza dos Xogos Olímpicos.

Coñecer a existencia de diversos tipos de escritura. Recoñece tipos de escritura.

Coñecer a orixe do alfabeto e distinguir os tipos de 
alfabetos usados na actualidade.

 Nomea e describe os trazos principais dos 
alfabetos máis utilizados.

Coñecer e utilizar con propiedade terminoloxía científico-
técnica de orixe grecolatina.

Explica a partir da súa etimoloxía termos de orixe 
grecolatina propios da linguaxe científico-técnica e 
sabe usalos con propiedade
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Explica a partir da súa etimoloxía termos de orixe 
grecolatina propios da linguaxe científico-técnica e sabe 
usalos con propiedade

Sinala e describe algúns aspectos básicos da que 
perviviron ata a actualidade.

Realizar traballos de investigación sobre a pervivencia da 
civilización clásica na contorna, utilizando as tecnoloxías 
da información e a comunicación.

Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación 
para recabar información e realizar traballos de 
investigación acerca da pervivencia da civilización 
clásica na nosa cultura.
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XEOGRAFÍA E HISTORIA 

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

   Procedementos :
Teremos en conta os traballos e as actividades realizadas durante o 1º e 2º 
trimestre
3º trimestre :valoración positiva , Pódese aplicar o seguinte criterio
100% das tarefas presentadas  correctamente: 1 punto  . 
50% das tarefas presentadas  correctamente:0,50 puntos 
a) Alumnado que ten aprobadas a 1º e 2º avaliación: Nota media das dúas 
avaliacións e valoración positiva das tarefas desenvolvidas na 3º avaliación 
( seguindo o criterio dito anteriormente )
b) Alumnado que ten aprobada unha soa avaliación:
- Se é a 2º avaliación. Consideramos aprobada a materia .Valorarase 
positivamente que teña entregadas as actividades propostas no 3º trimestre.
( Non se lle aplicará o criterio anterior )
-Se é a 1º avaliación. Desenvolverá tarefas de recuperación, así coma 
actividades concretas durante o 3º trimestre . Valorarase positivamente que 
teña entregadas as actividades propostas no 3º trimestre .( Non se lle aplicará 
o criterio anterior ).

c) Alumnado coas dúas avaliacións suspensas .
Desenvolverán tarefas de recuperación dos dous trimestres , así coma 
actividades concretas durante este 3ºtrimestre ,Ditas tarefas  serán valoradas 
positivamente se están correctas . 
  En calquera dos casos terase   en conta as modalidades de comunicación 
contempladas e a posibilidade do alumno  para facelas .
Excepcionalmente e de maneira voluntaria , e se as medidas sanitarias o 
permiten ,`poderanse contemplar a realización de tarefas concretas para aquel
alumnado ( coas dúas avaliacións suspensas  ) do que quedase constancia que 
carece de conectividade para realizar as tarefas que se estan propoñendo para 
este 3º trimestre. 

Instrumentos: Terase en conta o traballo desenvolvido no 1º e 2º  trimestre ,así
como as notas acadadas nos mesmos .
Contacto por vídeochamada ou correo electónico con limitación de tempo.
    Se hai posibilidade de clases presenciais ,artellarase mecanismos para 
realizar unha avaliación presencial. 
3º trimestre: 
 Valoración positiva de todas as tarefas desenvolvidas polo alumnado tamén 
valorarse  o interese amosado ( e o resultado das tarefas )
 

Cualificación final

 Nota media da 1º e 2º avaliación. 
3º trimestre :  Valoración positiva.
Para o  alumno que non teña a 1º e 2º avaliación aprobada e non realizara  as 
actividades de recuperación e repaso propostas para o 3º trimestre ( sempre 
que non fora por problemas de conexión ) podería darse a posibilidade de 
presentalas en xuño ou setembro sempre seguindo as indicacións do momento
( Sería relacionadas con contidos do 1º e 2º trimestre )

Proba
extraordinaria de

 Só se avaliarán os estándares recollidos nesta programación  (do 1º e 2º
trimestre ) 



setembro

Terase en conta as actividades entregadas polo alumno na 1º e 2º avaliación.
O traballo para setembro será dirixido por medio de traballos e preguntas de 
repaso que contarán para a nota final .
 (Terase en conta as indicacións dadas polas autoridades  sanitarias  e a 
situación nesen momento )

Alumnado de
materia pendente

Criterios de avaliación:
_ O alumno que ten presentadas as actividades propostas para o 1º e 2º 
trimestre superou a primeira parte da materia .Ademáis entregará actividades 
de repaso no 3º trimestre . Se as entrega ten aprobada a materia .
- Se o alumno non ten entregadas as actividades do 1º e 2º trimestre deberá 
facelo xunto coas actividades do 3º .( ao finais de  maio)
-No caso de non presentalas terá que facelo en setembro ( Segundo as 
indicacións das autoridades sanitarias e da situación do momento )

Criterios de cualificación:
Valorarase de maneira positiva as actividades realizadas durante o curso  e no 
3º trimestre.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
         Terase en conta as actividades entregadas polo alumno durante o 1º e 2º 
trimestre . 
Durante o 3º trimestre terá actividades de repaso ,recuperación e reforzo 
 encamiñadas a adquirir as competencias e poder acadar os obxectivos 
propostos para a materia 

  VALORES ÉTICOS

 

2-  Avaliación e cualificación

Avaliación Procedementos:
A avaliación é continua.Teremos en conta ,as lecturas realizadas ,os traballos 
presentados ,a participación nos grupos de traballo ,e nos debates  e a actitude
na clase ( respecto ,participación... ).
3º trimestre: Valoración positiva das tarefas desenvolvidas no 3º 
trimestre .Podemos aplicar o seguinte criterio: 100% das tarefas entregadas 
correctamente :1 punto. 50% das tarefas entregadas correctamente  0,50 
puntos .
a)  Alumnado que ten aprobadas a 1º e 2º avaliación. Nota media das dúas 
avaliacións e valoración positiva das tarefas desenvolvidas na 3º avaliación . 
Aplicaráselle o criterio anterior 
b) Alumnado que ten aprobada unha soa avaliación.
- Se é a 2º  avaliación ,consideramos aprobada a materia . Se presenta as 
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actividades propostas na 3º avaliación terá unha valoración positiva .( non se 
lle aplicará o criterio anterior )
- Se a avaliación aprobada é a 1º ,desenvolverá tarefas de recuperación da 2º 
durante o 3º trimestre, de maneira non presencial, coa valoración positiva se 
presenta as tarefas ( non se lle aplicará o criterio anterior )

c) Alumnado coas dúas avaliacións suspensas :
- Desenvolverá tarefas de recuperación así coma actividades concretas 
suxeridas polo profesorado durante o período non presencial da 3º avaliación. 
Ditas tarefas , correctamente entregadas ,serán valoradas positivamente para 
acadar os mínimos e superar a materia ( Non se lle aplicará o criterio anterior )
  ( Tendo en conta as modalidades de comunicación contempladas e a 
posibilidade do alumno  para facelas )

Instrumentos:
Terase en conta o traballo desenvolvido no 1º e 2º trimestre, así como as notas
acadadas nos mesmos 
    Se hai posibilidade de clases presenciais ,artellarase mecanismos para 
realizar unha avaliación presencial.  
3º trimestre: valoración positiva en todas as tarefas desenvolvidas polo 
alumnado e o interese amosado. ( Pódese aplicar o criterio anterior )

Cualificación final

Nota media da 1º e 2º avaliación .
 3º trimestre: Valoración positiva
Para o  alumno que non teña a 1º e 2º avaliación aprobada e non realizara  as 
actividades de recuperación e repaso propostas para o 3º trimestre ( sempre 
que non fora por problemas de conexión ) podería darse a posibilidade de 
presentalas en xuño ou setembro sempre seguindo as indicacións do momento
( Sería relacionadas con contidos do 1º e 2º trimestre )

Proba
extraordinaria de

setembro

  Teráselle en conta as actividades entregadas do 1º e 2º trimestre       
O alumno realizará un traballo teórico a elexir entre dous temas 
proporcionados polo profesor , sobre contidos tratados no 1º e 2º trimestre . 
(Terase en conta as indicacións dadas polas autoridades  sanitarias  e a 
situación do momento)
      

Alumnado de
materia pendente   Criterios de avaliación:

_ O alumno que ten presentadas as actividades propostas para o 1º e 2º 
trimestre superou a primeira parte da materia .Ademáis entregará actividades 
de repaso no 3º trimestre . Se as entrega ten aprobada a materia .
- Se o alumno non ten entregadas as actividades do 1º e 2º trimestre deberá 
facelo xunto coas actividades do 3º .( ao finais de  maio)
-No caso de non presentalas terá que facelo en setembro ( Segundo as 
indicacións das autoridades sanitarias e da situación do momento )

Criterios de cualificación:
Valoración positiva do traballo entregado ( se este é correcto ).

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Terase en conta as actividades entregadas polo alumno durante o 1º e 2º 
trimestre . 
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Durante o 3º trimestre terá actividades de repaso recuperación e reforzo 
encamiñadas a acadar os obxectivos da materia.
 

  CULTURA CLÁSICA 

 

2- Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
A avaliación da materia de Cultura Clasica é continua e formativa. Teremos en 
conta: as probas, as lecturas realizadas e a realización das tarefas relacionadas 
con estas, as tarefas presentadas, a corrección na expresión oral e escrita, así 
como a actitude. 
3º trimestre: 100% das tarefas entregadas: 1 punto. 50%: 0,50 puntos.

Alumnado que ten aprobadas a 1ª e a 2ª avaliación. Nota media das dúas 
avaliacións e valoración positiva das tarefas desenvolvidas na 3ª avaliación: ata 
1 punto.
Alumnado que ten aprobada unha soa avaliación:

- Se é a 2ª avaliación, consideramos aprobada a materia. Cabería entón a 
valoración positiva das tarefas desenvolvidas na 3ª avaliación: ata 1 
punto.

- Se a avaliación aprobada é a 1ª, desenvolverá tarefas de recuperación 
da 2ª durante o 3º trimestre, de maneira non presencial, coa 
valoración positiva desa avaliación se achega as tarefas tendo en conta
todas as modalidades de comunicación contempladas e levadas a cabo
durante o 3º trimestre.

Alumnado coas dúas avaliacións suspensas: 
- Desenvolverá tarefas de recuperación así coma actividades concretas 

suxeridas polo profesorado durante o 3º. Ditas tarefas, correctamente 
entregadas, serán valoradas positivamente para acadar os mínimos na 
superación da materia.

De maneira voluntaria e con carácter excepcional, se as medidas sanitarias o
permiten, poderá contemplarse a realización de tarefas concretas para 
aquel alumnado do que quedase constancia que carece de conectividade 
para realizar as tarefas requiridas durante o 3º trimestre. 

Instrumentos: Terase en conta o traballo desenvolvido nos dous primeiros 
trimestres, así como as notas acadadas nos mesmos. 
3º trimestre. Valoración positiva de todas as tarefas desenvolvidas polo 
alumnado e o interese amosado.

Cualificación final

Nota media da 1ª e 2ª avaliación.
3º trimestre: 
100% das tarefas entregadas: 1 punto. 
50%: 0,50 puntos.
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Proba
extraordinaria de

setembro

Só se avaliarán os estándares recollidos na presente programación, é dicir, o 
dado no 1º e 2º trimestres, no modo presencial ou non presencial.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación) 

Actividades 

- Actividades  variadas  .Para que todo o noso alumnado poida ir facéndoas 
non só aquel que ten conexión a Internet , sobre os contidos dos dous 
primeiros trimestres 
- Actividades globalizadas con outras asignaturas .

- Actividades para os alumnos sen posibilidade de conexión.
- Actividades para alumnos con dificultades de aprendizaxe .
- Actividades de recuperación ,repaso e reforzo :encamiñadas a 
adquirir as competencias e poder acadar os obxectivos propostos 
para o curso. 

 Para os alumnos que teñen suspensa algunha avaliación. 
 Para os alumnos que teñen suspensa a materia doutros curso

 -En xeral as actividades trataran sobre contidos dos dous primeiros 
trimestres . En 4º da eso ,dadas as características do curso algunhas 
das actividades foron de ampliación .

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

-  Alumnado con conectividade.
As actividades publicaránse semanalmente na páxina web do 
centro .Correccións na semana seguinte  na web o personalmente co 
alumno  a través do correo. Tamén  comunicacións a través do correo do 
alumno para consulta de dúbidas , do correo dos país,ou telefónicamente  
no caso de non ter correo . E informes ao titor . 
 -  Alumnado sen conectividade. 
Son os titores/as as que centran esta información ,eles o comunicarán á 
dirección do centro. 

Materiais e recursos

- Material preparado polo docente
-Vídeos didácticos.
- Libreta  de apuntamentos do curso
- Libro do alumno. 
- Material de Internet
- Baterías de exercicios
-Textos de comprensión lectora. 
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás familias

  - A través da Web do centro .
              -A través dos correos dos alumnos e pais  .
             - A través de Abalar.
              - A través dos titores .
              -A través de dirección 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

                                       Profesores :

                                                    Isabel Faya Oliveira

                                                   Portal Rodríguez Rodríguez.
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