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A Organización Mundial da Saúde elevou a situación de emerxencia de saúde pública 

ocasionada polo COVID-19 á categoría de pandemia internacional. 

 

Na Comunidade Autónoma de Galicia declárase a situación de emerxencia sanitaria o 13 de 

marzo, entre as medidas preventivas adoptadas está a suspensión das actividades 

académicas, o que significou a suspensión das clases presenciais en todas as etapas do 

sistema educativo. 

  

A Dirección Xeral de Educación,  Formación Profesional e Innovación Educativa, dita as 

instrucións  do 27 de abril de 2020, sobre o desenvolvemento do terceiro trimestre que 

afecta a diversos aspectos organizativos e académicos, entre os que está a adaptación da 

programación para este curso. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ B1.1.Obter información concreta e relevante sobre 

feitos ou fenómenos previamente delimitados, 

utilizando diferentes fontes (directas e indirectas) 

▪ CSB1.1.1.Busca, selecciona e organiza información concreta e 

relevante, a analiza, obtén conclusións, reflexiona respecto ao 

proceso seguido e o comunica oralmente e/ou por escrito. 

▪ CAA 

▪ CMCCT  

▪ CCL 

▪ CD 

▪ B1.3.Desenvolver a responsabilidade, a capacidade 

de esforzo e a constancia no estudo. 

▪ CSB1.3.1.Emprega con rigor e precisión o vocabulario adquirido 

para elaborar traballos coa terminoloxía axeitada aos temas 

tratados. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CCB1.3.2.Expón oralmente de forma clara e ordenada, contidos 

relacionados coa área, que manifesten a comprensión de textos 

orais e /ou escritos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CMCCT 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ CSC 

▪ B1.9.Desenvolver a creatividade e o espírito 

emprendedor aumentando as capacidades para 

aproveitar a información, as ideas e presentar 

conclusións innovadoras. 

▪ CSB1.9.2.Manifesta autonomía na planificación e execución de 

accións e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ B1.10.Desenvolver actitudes en cooperación e de 

traballo en equipo, así como o hábito de asumir 

novos roles nunha sociedade en continuo cambio. 

▪ CSB1.10.1.Desenvolve actitudes de cooperación e de traballo en 

equipo, valora as ideas alleas e reacciona con intuición, apertura 

e flexibilidade ante elas. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CSIEE 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪  B2.1.Describir correctamente planos e mapas, 

incluíndo os planisferios, interpretando a súa escala 

e signos convencionais.  

▪ CSB2.1.1.Identifica e clasifica os diferentes tipos de mapas, 

incluíndo os planisferios, define que é a escala nun mapa e 

emprega e interpreta os signos convencionais máis usuais que 

poden aparecer nel.  

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ B2.2.Identificar os elementos que inflúen no clima, 

explicando como actúan nel e adquirindo unha idea 

básica de clima e dos factores que o determinan. 

▪ CSB2.2.1.Define clima, nomea os seus elementos e identifica os 

factores que o determinan  

▪ CMCCT 

▪ CCL  

▪ B2.3.Explicar que é unha paisaxe, identificar os 

principais elementos que o compoñen e as 

características dos principais paisaxes de España e 

de Europa. 

▪ CSB2.3.1.Define paisaxe, identifica os seus elementos e explica 

as características dos principais paisaxes de España e de Europa 

valorando a súa diversidade. 

▪ CMCCT 

▪ CCL 

▪ CSC 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ B2.4.Identificar as principais unidades de relevo de 

Europa, os seus climas e a súa rede hidrográfica, 

localizándoos nun mapa. 

▪ CSB2.4.1.Localiza nun mapa o relevo de Europa, as súas 

vertentes hidrográficas e o seu clima.  

▪ CMCCT 

▪ CSB2.4.2.Recoñece as principais características do relevo, os ríos 

e o clima de Europa.  

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ B2.6. Explicar as consecuencias que teñen as nosas 

accións sobre o clima e o cambio climático. 

▪ CSB2.6.1 Explicar as causas e consecuencias do cambio climático 

e as actuacións responsables para frealo.  

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B3.1.Identificar a estrutura e os fins da Unión 

Europea, explicando algunhas vantaxes derivadas do 

feito de formar parte da Unión Europea. 

▪ CSB3.1.1.Explica que é a Unión Europea e cales son os seus 

obxectivos políticos e económicos e localiza nun mapa os países 

membros e as súas capitais. 

▪ CSC 

▪ CAA 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ B3.5.Identificar as actividades que pertencen a cada 

un dos sectores económicos, describir as 

características destes recoñecendo as principais 

actividades económicas de España e Europa. 

▪ CSB3.5.1.Identifica os tres sectores de actividades económicas e 

clasifica distintas actividades no grupo ao que pertencen.  

▪ CSC 

▪ CMTC 

▪  CSB3.5.2.Explica as actividades relevantes dos sectores 

primario, secundario e terciario en España e Europa e as súas 

localizacións nos territorios correspondentes 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ 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.  

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CMCCT 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ 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.  

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ 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.  

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CSB4.3.3.Explica aspectos relacionados coa forma de vida e 

organización social de España das distintas épocas históricas 

estudadas.  

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CSB4.3.5.Explica os principais acontecementos que se 

produciron durante o s. XIX e XX e que determinan a nosa 

historia contemporánea. 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ CAA 

▪ CSB4.3.6.Describe as características da sociedade española 

actual, e valora o seu carácter democrático e plural, así como a 

pertenza á Unión Europea. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 

 
 

CCL - Competencia en Comunicación Lingüística. 

CMCCT - Competencia Matemática e Competencias Básicas, en Ciencia e Tecnoloxía. 

CD - Competencia Dixital. 

CAA - Aprender a Aprender. 

CSC- Competencias Sociais e Cívicas. 

CSIEE - Sentido de Iniciativa e Espírito Emprendedor. 

CCEC - Conciencia Expresións Culturai 
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2. Avaliación e cualificación 

 
 
 

Avaliación 

   Procedementos:  

   -Adecuación dos traballos realizados. 

- Esforzo, implicación e interese polo traballo. 

-Entrega das tarefas. 

-Medidas de interacción no proceso de ensino-aprendizaxe.  

 

Instrumentos: 

-Fichas de traballo 

-Actividades propostas 

-Cuestionarios 

- Análisis de texto 

- investigación 

 

 

Cualificación final 

 

Sempre atendendo ao carácter continuo, formativo e integrador de todas 

as áreas. A cualificación realizarase sobre as apredizaxes  dos dous 

primeiros trimestres do curso, así como as actividades realizadas no 

terceiro trimestre, que servirán para recuperar as avaliacións pendentes ou 

mellorar a calificación final. Sempre e cando beneficie ao alumnado. 

Cualificación: 

• A media dos dous primeiros trimestres máis os traballos ou 

actividades realizadas  no terceiro trimestre que servirán para subir 

a nota,  en función da media obtida nos  dous anteriores. 

• Os alumnos/as que teñan algunha avaliación suspensa, poderán 

recuperar coa entrega dos traballos propostos. 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

 

 

 
 
 

 
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     

    As actividades lectivas centraranse nas aprendizaxes e competencias         

imprescindibles que deberían desenvolver os alumnos/as. 

• O alumnado realizará actividades de repaso, reforzo e 

recuperación relacionadas cos contidos do 1º e 2ºT. e no seu 

caso na ampliación das aprendizaxes anteriores.   

• Combinaranse distintas act. específicas e interdisciplinares. 

• A ampliación de actividades sobre algún tema xa en proceso no 

momento do cese da actividade, ou que requiren unha mínima 

intervención docente,  tendo como referencia os obxectivos e as 

C. clave máis necesarios para a progresión do alumnado. 

• Adaptaranse as actividades e os tempos de entrega para os 

alumnos con algún tipo de medida especifica de apoio educativo. 

 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

 

• Os luns, ponse a disposición dos alumnos/as, o traballo semanal  

na web do centro.  

• Para o alumnado que no dispón dos medios técnicos para o 

acceso e realización dos traballos propostos, o Concello previa 

petición semanal, proporciona o servicio de fotocopias gratuito. 

• Para a entrega dos traballos, facilítase o correo do mestre que 

imparte a materia, e a través do móbil en algún caso específico. 

• Mención especial, é a das familias que presentan  dificultades de 

localización.  Procederase a súa localización a través do teléfono 

e correo electrónico,  infórmase ao  Dpto. de Orientación, e si 

fose necesario aos Servicios  Sociais. 

• O alumnado, con necesidades específicas de apoio  educativo 

contará co correo  das mestras de apoio .  
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Materiais e recursos    

   Materiais e recursos  para as  distintas actividades: 

• Libro de texto  e Licencias  dixitais  pensando en  aqueles 

alumnos, que polo peche do centro non os puideron recoller 

• Ligazóns 

• Fichas para completar, teóricas,  explicativas e de CL… 

• Esquemas para facilitar a comprensión da materia. 

• Flexibilización dos tempos de realización das actividades para os 

alumnos/as que o necesiten. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 

   Para o contacto coas familias: 

• Páxina web do centro 

• Abalar 

•  Correo electrónico da titora  ou o do mestre da materia 

correspondente. 

• O teléfono 

Publicidade  

   Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

https://colegioayala.com/ 
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