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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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                      Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

 Nomea e identifica catro clases de fontes históricas. 
 Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos materiais ou 
textuais. 

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. 
 Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 

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. 

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

Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época. 
 

Caracterizar a alta Idade Media en Europa e 
recoñecer a dificultade da falta de fontes históricas 
neste período 

 Utiliza as fontes históricas e entende os límites do que se pode escribir sobre o pasado. 

Describir a nova situación económica, social e 
política dos reinos xermánicos. 

 Compara as formas de vida (en diversos aspectos) do Imperio Romano coas dos reinos 
xermánicos 

 Explicar a organización feudal e as súas 
consecuencias. 

 Caracteriza a sociedade feudal e as relacións 

 Analizar a evolución dos reinos cristiáns e 
musulmáns, nos seus aspectos socioeconómicos, 
políticos e culturais. 

Comprende as orixes do Islam e o seu alcance posterior. 
Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media. 
 
 Comprende o impacto dunha crise demográfica e económica nas sociedades medievais 
europeas. 
. 

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

 Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na Península 
Ibérica. 
 Explica a importancia do Camiño de Santiago. 

 

Entender o concepto de crise e as súas 
consecuencias económicas e sociais. 

Comprende o impacto dunha crise demográfica e económica nas sociedades medievais 
europeas. 

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

Describe característica da arte románica, gótica e islámica 
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2 Avaliación e cualificación 

Avaliación 

-Considerada en todo o seu conxunto de todo o material e probas 
impartidas durante o ano. 
-Basearase na elaboración de material do primeiro e segundo trimestre 
con ampliación e reforzo de material sempre que favoreza ao alumnado. 
-Basearase a partir da suspensión das clases nun caracter diagnóstico e 
orientativo para reforzas os contidos impartidos co fin de buscar medidas 
de recuperación e de recuperación que serán necesarias para programar o 
seguinte curso. 
-Só teran un valor positivo para o alumnado.  

-Manteránse  os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe 
recollidos no proxecto curricular e nas programacións didácticas elaboradas 
polo docente para o presente curso. 

Cualificación final 

-Para a nota da terceira avaliación terase en conta: 
1)  O traballo realizado durante este periodo. 
2) O traballo realizado durante as outras avalaicións. 
3) Os recursos do alumnado e as súas familias. 
4) O interese polo traballo proposto. 
 
O cálculo da nota da avaliación basearase  na media da primeira e da segunda 
avaliación, coa posibilidade de mellorar ao decimal superior tendo en conta o esforzo 
realizado no tramo final do curso. 
 
Estos criterios serán flexibles tendo en conta a situación familiar e recursos do 
alumno.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Baseada nos traballos entergados ao final do curso 
Coa posibilidade dunha proba escrita en caso de que se podan retomar as 
actividades académicas; do contrario, baseado nas actividades enviadas 
telematicamente, impresa ou manualmente polo alumnado 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  
-Baseados nos mínimos esixibles da programación. 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
-Baseados nas notas das anteriores avalaicións e dos traballos que sexan 
entregados telemáticamente, impresa ou manualmente polo alumnado.  

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: : A entrega dos materias 

enviados en cada area diseñados para establecer un seguimento e un 
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reforzo específico para cada caso. 
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3 Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Serán  actividades e tarefas  baseadas nos coñecementos adquiridos na 1º e 
2º avaliación e de ampliación dos mesmos ,utilizando fichas de reforzo e 
repaso e os libros de texto da terceira avaliación para o seu aproveitamento, 
xa que son unha sinxela continuación con apenas novos contidos que xa foron 
traballados na aula durante os dous primeiros trimestre. 
O 3º Trimestre tivo que ser modificado por da programación xeral entregada 
en setembro.  
-Unha vez rematada a 2ª Avaliación o 3º Trimestre baseouse no repaso de 
contidos tratados de maneira presencial . 
-O alumnado recibiu a través do centro de forma semanal bloques de tareas a 
través da web ou impresas por parte do concello en caso de falta de 
conectividade.  
-Coa orden da Xunta do día 27 de Abril os alumnos empezaron a enviar as 
tarefas, que constituen a principal fonte de avaliación e calificación. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Partindo do nivel de desenvolvemento do alumno/a e das aprendizaxes 
previas posibilitar que realicen aprendizaxes significativas por si sos, 
axudándose das indicacións que se lles envían semanalmente por vía 
telemática que procuramos que sexan en todo momento moi motivadoras , 
manipulativas e ao mesmo tempo máis lúdicas. 
 
Instrumentos:  
-Fichas para traballar os distintos contidos.  
-Propostas para producir textos propios.  
-Visionado de vídeos. 
-Propostas de traballo baseado no plan lector do centro.  
 
Estes contidos son entregados cada luns na web do centro ou cada xoves 
dependendo de se carece de conectividade. 
 
No reenvio das tarefas pódese utilizar o word ou o envío de fotografías 
realiazadas sobre as fotocopias ou calquera soporte. 
 
Dispoñemos de solucionador de actividades mediante distintos medios 
(videoconferencias, correo electrónico ou teléfono) 
 
 
 
En todo momento tivemos en conta a atención á diversidade do alumnado 
tendo en conta os seus distintos ritmos de aprendizaxe e as súas motivacións. 
 
A maioría do alumnado  estivo con total conectividade dende o comezo do 
trimestre a través da aplicación Abalar, a páxina web do colexio e o correo 
electrónico do mestre.  
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Materiais e recursos 
Utilizarán os libros de texto, libros dixitais, fichas de reforzo e repaso,enlaces 
de vídeos e actividades interactivas, páxina web do colexio, correo 
electrónico, ordenador ou teléfono móbil 
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4 Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A información chegará aos alumnos/as a través da aplicación ABALAR, 
a páxina web do colexio e o correo electrónico. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 
 

 

 

 


