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1. CONTEXTUALIZACIÓN DOS GRUPOS

Durante o presente curso funcionan dous grupos de sexto nivel co alumnado con

diferentes ritmos de aprendizaxe polo que é posible que nalgún momento sexa preciso

adecuar a programación ás diferentes realidades de cada aula. Ese vai ser o carácter

flexible deste documento.

Contextualización do grupo de SEXTO A:

Datos rexistrados só a nivel interno.

Contextualización do grupo de SEXTO B:

Datos rexistrados só a nivel interno.

2. METODOLOXÍA

A área de Ciencias Sociais, a partir do recoñecemento da propia identidade e do 

contorno máis próximo, inicia aos alumnos no coñecemento, na análise e na valoración do

contorno físico, social e cultural.

O ensino da área toma, como base para futuras aprendizaxes, os coñecementos 

previos que os alumnos adquiriron en contacto co contorno. Partir da propia experiencia 

esperta o interese por resolver problemas sobre a realidade que os rodea e entender os 

fenómenos que suceden ao seu ao redor, tanto os referentes á súa concepción de persoa 

e as súas relacións cos demais, como do coñecemento e coidado do contorno natural.

A observación sistemática en situacións diferentes e a experimentación adquiren un

papel relevante na interpretación dos feitos e na explicación dos fenómenos ou relacións. 

Todo iso conduce á introdución do método científico.

A integración das competencias e intelixencias múltiples na área supón insistir máis

nas ferramentas esenciais da aprendizaxe (comprensión e expresión oral e escrita) e 

poñer en práctica estratexias didácticas que consideren as diferentes posibilidades de 

adquisición do alumno/a. Isto conséguese:

• Nas programadas ao longo  de cada unidade didáctica.

• Traballando as competencias a través de actividades de busca e investigación.

• Nos proxectos de traballo colaborativo que se irá desenvolvendo cada trimestre.
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A través destes proxectos os alumnos poden desenvolver as súas capacidades ao 

redor da planificación do traballo, a selección dun tema de interese, dos contidos e dos 

materiais que se van  utilizar, e en relación coa elaboración e a presentación do proxecto, 

a súa corrección e, finalmente, a exposición, todo baixo un prisma de colaboración e 

intercambio entre iguais. En definitiva, predomina o traballo cooperativo que permite 

desenvolver a capacidade de discusión, a comunicación, o intercambio de ideas, o 

respecto e a comprensión das opinións alleas, e a reflexión sobre as ideas propias.

Á hora de avaliar, a rúbrica de avaliación convértese nun instrumento ou guía para 

o profesor/a dunha serie de criterios avaliables de coñecementos e competencias, en 

distintos graos de consecución, logrados polo alumno/a. 

O uso das TIC,  fundamental dentro dunha aula edixgal,  é un elemento para 

favorecer a construción de aprendizaxes con sentido, xa que nos permite motivar o 

alumno, contextualizar o contido obxecto de aprendizaxe, facilitar a relación da nova 

aprendizaxe con contextos reais, facilitar a transferencia, xeneralizar e ampliar o contido e

facilitar a elaboración de síntese e a transferencia do coñecemento.

A metodoloxía proposta promove a construción de aprendizaxes significativas a 

partir de secuencias de adquisición de coñecementos que expoñen:

• Evocación de coñecementos previos para abordar os novos contidos.

• Progresiva e coidada incorporación de novos contidos, a través de exemplos 

extraídos de situacións cotiás e contextualizadas para o alumno/a de Sexto Curso, 

que favorecen a súa comprensión. Isto posibilita a transferencia de aprendizaxes á 

vida cotiá, conectando coa adquisición das competencias básicas propias da 

materia.

• Exercicios e actividades diversificadas que contemplan competencias e 

intelixencias múltiples: traballo individual e en grupo, traballo cooperativo en 

Proxectos, uso das TIC e actividades que traballan contidos fundamentais. Están 

secuenciados por niveis de dificultade, abordan diversidade de estilos cognitivos e 

intelixencias e facilitan a adquisición de competencias a todos os alumnos.
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3. OBXECTIVOS DE ÁREA

1. Coñecer  a  diversidade  das  paisaxes  de  España  e  Europa  identificando  as

características  principais  do relevo,  o  clima e a hidrografía,  e  localizándoos en

mapas. (Matemática. Ciencia e tecnoloxía / Intelixencia naturalista).

2. Coñecer  os  espazos protexidos e  os parques naturais  de  España,  así  como a

influencia do comportamento humano no medio natural, sendo capaz de identificar

e  valorar  o  uso  sustentable  dos  recursos  naturais,  propoñendo  medidas  para

conseguir  un  desenvolvemento  territorial  sustentable.  (Matemática.  Ciencia  e

tecnoloxía; Iniciativa emprendedora / Intelixencias naturalista e intrapersoal).

3. Coñecer  en  que  consiste  o  cambio  climático  e  tomar  conciencia  das  medidas

necesarias  para  modificalo.  (Matemática.  Ciencia  e  tecnoloxía;  Iniciativa

emprendedora / Intelixencias naturalista e intrapersoal).

4. Comprender os principais conceptos demográficos e calculalos a partir de datos de

poboación, así como distinguir as principais características española e europea.

(Matemática / Intelixencias naturalistas e intrapersoal / Sociais e cívicas).

5. Identificar os diferentes sectores de produción, así como as diversas actividades

económicas  de  cada  un  en  España  e  Europa.  (Sociais  e  cívicas  /  Intelixencia

interpersoal).

6. Descubrir o funcionamento da publicidade e distinguir entre publicidade educativa e

consumista (Sociais e cívicas / Intelixencia interpersoal).

7. Desenvolver unha educación financeira básica, tomando conciencia do valor do

diñeiro e os seus usos mediante o consumo responsable e o sentido do aforro.

(Matemática.  Ciencia  e  tecnoloxía;  Iniciativa  emprendedora  /  Intelixencias

naturalista e intrapersonal).

8. Coñecer  a  importancia  do  espírito  emprendedor,  así  como  as  características

fundamentais dunha empresa, as súas diferentes actividades e as súas formas de

organización,  diferenciando  os  tipos  de  empresas  (Matemática.  Ciencia  e

tecnoloxía; Iniciativa emprendedora / Intelixencias naturalista e intrapersoal).

9. Coñecer  os  aspectos  básicos da historia  de  España desde o  século  xix  ata  a

actualidade: transformacións económicas, políticas, sociais, artísticas e culturais;

localizar no espazo e o tempo feitos clave das diferentes etapas históricas. (Sociais

e cívicas; Conciencia e expresión cultural / Intelixencia interpersoal).
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10.Buscar,  seleccionar  e  organizar  información,  analizala  e  extraer  conclusións,

reflexionar  sobre  o  proceso  seguido  e  comunicalo  (oralmente  ou  por  escrito)

utilizando con rigor e precisión o vocabulario axustado aos temas, así como as

Tecnoloxías  da Información e a Comunicación (TIC)  e os recursos diversos na

elaboración de traballos. (Comunicación lingüística; Dixital; Aprender a aprender /

Intelixencias lingüística e verbal e intrapersoal).

11. Participar  en  actividades  de  grupo  adoptando  un  comportamento  responsable,

construtivo (creando estratexias para resolver conflitos) e solidario, e respectando

os  principios  básicos  do  funcionamento  democrático.  (Sociais  e  cívicas  /

Intelixencia interpersoal).

12.Buscar,  seleccionar  e  organizar  información  de  diferentes  fontes,  analizala  e

extraer conclusións, reflexionar sobre o proceso seguido e comunicalo (oralmente

ou por escrito) utilizando con rigor e precisión o vocabulario axustado aos contidos

traballados, así como as TIC e os recursos diversos na elaboración de traballos.

(Comunicación lingüística, Dixital, Aprender a aprender / Intelixencias lingüística e

verbal e intrapersoal).

13.Participar  en  actividades  de  grupo  cooperativo  adoptando  un  comportamento

responsable  e  mostrando  habilidades  para  evitar  e  resolver  os  conflitos

pacificamente. (Sociais e cívicas / Intelixencia interpersoal).

14.Mostrar autonomía ao planificar e levar a cabo accións e tarefas, creatividade e

iniciativa ao tomar decisións. (Iniciativa emprendedora / Intelixencia intrapersoal).
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4. UNIDADES DE TRABALLO TEMPORALIZADAS, CON OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E RELACIÓN COAS COMPETENCIAS CLAVE.

UNIDADE 1. O MUNDO QUE NOS RODEA

TEMPORALIZACIÓN

1º Trimestre: 10 sesións (durante as tres últimas semanas de setembro e a primeira de outubro)

1. O MUNDO QUE NOS RODEA

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

B2.1.Cartografía. Planos, mapas e 
planisferios.

B2.2.Tipos de mapas: físicos, políticos 
e temáticos.

B2.3. Escalas e signos convencionais 
dun mapa.

B2.4.Técnicas de orientación no 
espazo. Elaboración dun itinerario de 
viaxe coa axuda de ferramentas 
dixitais.

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

B1.3.Utilización das tecnoloxías da 
información e a comunicación para 
buscar e seleccionar información, 
simular procesos e presentar 

B1.2.Utilizar as tecnoloxías da 

información e a comunicación para obter

información e como instrumento para 

CSB1.2.1.Utiliza as tecnoloxías da información 

e a comunicación (internet, blogs, redes 

sociais...) para elaborar traballos coa 

CD

CAA

CCL

Páx. 7



1. O MUNDO QUE NOS RODEA

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

conclusións.

B1.4.Desenvolvemento de estratexias 
para organizar, asimilar e recuperar a 
información obtida mediante diferentes 
métodos e fontes.

 B1.5.Técnicas de traballo intelectual. 

aprender, e expresar contidos sobre 

Ciencias sociais. 

terminoloxía adecuada aos temas tratados. 

 

CMCCT

CSC

CSB1.2.2.Analiza informacións relacionadas 

coa área e manexa imaxes, táboas, gráficos, 

esquemas, resumos e as tecnoloxías da 

información e a comunicación.

CD

CAA

CCL

CMCCT

CSC

B1.7.Uso e utilización correcto de 
diversos materiais cos que se traballa. 

B1.8.Utilización e lectura de diferentes 
linguaxes textuais e gráficos. 

B1.3.Desenvolver a responsabilidade, a 

capacidade de esforzo e a constancia no 

estudo. 

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

CSC
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UNIDADE 2. O CLIMA E A PAISAXE

TEMPORALIZACIÓN

1º Trimestre: 9 sesións (durante o mes de outubro)

2. O CLIMA E A PAISAXE

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

B2.5.O clima. Elementos e factores 
climáticos.

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

B2.6. A paisaxe: elementos que o 
forman, tipos de paisaxes.

B2.7.Características dos principais 
paisaxes de España e de Europa.

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

B2.8.A diversidade xeográfica das 
paisaxes de Europa: relevo, climas e 
hidrografía.

B2.4.Identificar as principais unidades 

de relevo de Europa, os seus climas e 

CSB2.4.1.Localiza nun mapa o relevo de 

Europa, as súas vertentes hidrográficas e o 

seu clima.

CMCCT
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2. O CLIMA E A PAISAXE

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

B2.9. Utilización e consulta en

sistemas de información xeográfica.

a súa rede hidrográfica, localizándoos 

nun mapa.

CSB2.4.2.Recoñece as principais 

características do relevo, os ríos e o clima de 

Europa.

CMCCT

CAA

B1.1.Iniciación ao coñecemento 
científico, toma de conciencia das 
fases do mesmo e a súa aplicación nas
Ciencias sociais. 

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

CDB1.2.Recollida de información do tema 
a tratar, utilizando diferentes fontes 
(directas e indirectas). 

B1.10.Utilización de técnicas para 
potenciar a cohesión do grupo e o 
traballo cooperativo. 

B1.5.Valorar o traballo en grupo, 

amosando actitudes de cooperación e 

participación responsable, aceptando 

as diferenzas con respecto e tolerancia

cara ás ideas e achegas alleas nos 

diálogos e debates. 

CSB1.5.1.Utiliza estratexias para realizar 

traballos de forma individual e en equipo, e 

amosa habilidades para a resolución pacífica 

de conflitos. 

CSC

CAA

CSIEE

CSB1.5.2.Participa en actividades de grupo 

adoptando un comportamento responsable, 

construtivo e solidario e respecta os principios

básicos do funcionamento democrático. 

CSC

CAA
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UNIDADE 3. O HOME E A TERRA

TEMPORALIZACIÓN

1º Trimestre: 10 sesións (durante as tres primeiras semanas de novembro)

3. O HOME E A TERRA

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

B2.10.A intervención humana no 
medio. Consumo responsable. Os 
problemas da contaminación.

B2.11.O desenvolvemento sostible.

B2.12. Elaboración dun plan de 
reciclaxe.

B2.5.Explicar a influencia do 

comportamento humano no medio 

natural, identificando o uso sostible dos

recursos naturais propoñendo unha 

serie de medidas necesarias para o 

desenvolvemento sostible da 

humanidade, especificando os seus 

efectos positivos. 

CSB2.5.1.Explica o uso sostible dos recursos 

naturais propoñendo e adoitando unha serie 

de medidas e actuacións que conducen á 

mellora das condicións ambientais do noso 

planeta. 

CSC

CMCCT

CAA

CCL

B2.13.O cambio climático: causas e 
consecuencias.

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

B1.9.Fomento de Técnicas de 
animación á lectura de textos de 
divulgación das Ciencias sociais (de 

B1.4.Realizar traballos e presentacións

a nivel individual e grupal que supoñan 

CSB1.4.1.Realiza traballos e presentacións a 

nivel individual e grupal que supoñen a busca,

CAA

CD
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3. O HOME E A TERRA

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

carácter social, xeográfico e 
histórico). A prensa escrita e dixital 
como fonte de información. 

a busca, selección e organización de 

textos de carácter social, xeográfico ou 

histórico, amosando habilidade para 

traballar tanto individualmente como de

maneira colaborativa dentro dun 

equipo. 

selección e organización de textos de carácter

xeográfico, social e histórico. 

CSIEE

CSC

CCL

CMCCT

B1.12.Participación activa e 
construtiva na vida social. 

B1.7.Participa dunha maneira eficaz e 

construtiva na vida social creando 

estratexias para resolver conflitos e 

empregando códigos de conduta 

xeralmente aceptados. 

CSB1.7.1.Participa dunha maneira eficaz e 

construtiva na vida da aula e do centro e crea 

e utiliza estratexias para resolver conflitos 

entre seus compañeiros.

CSC

CAA

CSB1.7.2.Identifica e utiliza os códigos de 

conduta e os usos xeralmente aceptados nas 

distintas sociedades e contornos (escola, 

familia, barrio etc.) 

CSC

CAA

B1.14.Iniciativa emprendedora. 
Actividades de experimentación.

B1.9.Desenvolver a creatividade e o 

espírito emprendedor aumentando as 

capacidades para aproveitar a 

información, as ideas e presentar 

conclusións innovadoras. 

CSB1.9.1.Amosa actitudes de confianza en si 

mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, 

curiosidade, interese, creatividade na 

aprendizaxe e espírito emprendedor que o fan

activo ante as circunstancias que lle rodean. 

CSIEE

CSC

CAA

CSB1.9.2.Manifesta autonomía na 

planificación e execución de accións e tarefas 

e ten iniciativa na toma de decisións. 

CAA

CSIEE
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3. O HOME E A TERRA

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

B1.15.Planificación e xestión de 
proxectos co fin de acadar 
obxectivos. 

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

CSB1.10.2.Planifica traballos en grupo, 

coordina equipos, toma decisións e acepta 

responsabilidades. 

CSC

CAA

CSIEE

Páx. 13



UNIDADE 4. A ORGANIZACIÓN POLÍTICO-TERRITORIAL DA NOSA CONTORNA

TEMPORALIZACIÓN

1º Trimestre: 10 sesións (durante a última  semana de  novembro e as tres primeiras de decembro)

4. A ORGANIZACIÓN POLÍTICO-TERRITORIAL DA NOSA CONTORNA

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

B3.1.A Unión Europea. 

B3.2.A organización económica, social,
política e territorial da Unión Europea. 
- Aproximación a algunhas 
características significativas dos países
europeos a través dun proxecto 
cooperativo. 

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

CSB3.1.2.Identifica as principais institucións e

os seus órganos de goberno na Unión 

Europea, recoñecendo os seus símbolos e 

explicando en que consiste o mercado único e

a zona euro. 

CSC

CCEC

CCL

 B4.9.España na Unión Europea.  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. 

CSB4.3.6.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

B1.11. Estratexias para a resolución de B1.6.Respecta a variedade dos CSB1.6.1.Valora a importancia dunha CSC
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4. A ORGANIZACIÓN POLÍTICO-TERRITORIAL DA NOSA CONTORNA

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

conflitos, utilización das normas de 
convivencia e valoración da 
convivencia pacífica e tolerante. 

diferentes grupos humanos e valora a 

importancia dunha convivencia pacífica

e tolerante entre todos eles sobre a 

base dos valores democráticos e os 

dereitos humanos universalmente 

compartidos. 

convivencia pacífica e tolerante entre os 

diferentes grupos humanos sobre a base dos 

valores democráticos e os dereitos humanos 

universalmente compartidos. 

CAA

B1.12.Participación activa e construtiva
na vida social. 

B1.7.Participa dunha maneira eficaz e 

construtiva na vida social creando 

estratexias para resolver conflitos e 

empregando códigos de conduta 

xeralmente aceptados. 

CSB1.7.1.Participa dunha maneira eficaz e 

construtiva na vida da aula e do centro e crea 

e utiliza estratexias para resolver conflitos 

entre seus compañeiros. 

CSC

CAA

CSB1.7.2.Identifica e utiliza os códigos de 

conduta e os usos xeralmente aceptados nas 

distintas sociedades e contornos (escola, 

familia, barrio etc.). 

CSC

CAA

B1.13.A cooperación e o diálogo como 
valores democráticos fundamentais. 

B1.8.Valorar a cooperación e o diálogo 

como forma de evitar e resolver 

conflitos, fomentando os valores 

democráticos. 

CSB1.8.1.Valora a cooperación e o diálogo 

como forma de evitar e resolver conflitos e 

fomenta os valores democráticos. 

CSC

CAA
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4. A ORGANIZACIÓN POLÍTICO-TERRITORIAL DA NOSA CONTORNA

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

B1.15.Planificación e xestión de 
proxectos co fin de acadar obxectivos. 

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

CSB1.10.2.Planifica traballos en grupo, 

coordina equipos, toma decisións e acepta 

responsabilidades. 

CSC

CAA

CSIEE
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UNIDADE 5. A XENTE DO PLANETA TERRA

TEMPORALIZACIÓN

2º Trimestre: 10 sesións (durante as tres últimas  semanas de  xaneiro e a primeira de febreiro)

5. A XENTE DO PLANETA TERRA

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

B3.3.Demografía e poboación. 

Variables demográficas.

B3.4.Conceptos demográficos: 

poboación absoluta, densidade de 

poboación distribución espacial, 

crecemento natural e crecemento real 

da poboación. 

B3.5.Representación gráfica de datos 

demográficos: as pirámides de 

poboación.

B3.2.Comprender e interpretar os 

principais conceptos demográficos e 

calculalos a partires dos datos de 

poboación.

CSB3.2.1.Define poboación dun territorio e 

identifica os principais factores que inciden 

nesta e defíneos correctamente. 

CSC

CCL

CSB3 2.2 Interpreta unha pirámide de 

poboación e outros gráficos usados no estudo

da poboación. 

CMCCT

CSC

CAA

B3.6 Poboación de Europa: 

distribución e evolución. 

B3.3.Distinguir as principais 

características da poboación española 

e europea, explicando a súa evolución 

e a súa distribución demográfica e 

representándoa graficamente. 

CSB3.3.1.Describe as principais 

características da poboación española e 

europea.

CSC

CCL

CSB3.3.2.Explica o proceso da evolución da 

poboación en España e Europa e describe a 

CSC
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5. A XENTE DO PLANETA TERRA

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

incidencia que tiveron nesta, factores como a 

esperanza de vida ou a natalidade.

CCL

CAA

CSB3.3.3.Describe os factores que 

condicionan a distribución da poboación 

española e europea.

CSC

CCL

CSB3.3.4.Describe a densidade de poboación

de España comparándoa mediante gráficos 

coa media da Unión Europea. 

CSC

CMCCT

B3.7.Os movementos migratorios: 

éxodo rural, a emigración a Europa, a 

chegada de emigrantes ao noso país, 

problemas actuais da poboación. 

Estudo dos movementos migratorios 

da familia.

B3.4.Describir os movementos 

migratorios da poboación galega e de 

España explicando o éxodo rural, a 

emigración a Europa, e a chegada de 

emigrantes ao noso país e identificar 

os problemas actuais da poboación. 

CSB3.4.1.Explica o éxodo rural, a emigración 

a Europa, e a chegada de emigrantes ao noso

país. 

CSC

CCEC

CCL

CSB3.4.2.Identifica e describe os principais 

problemas actuais da poboación: 

superpoboación, envellecemento, inmigración 

etc. 

CSC

CCEC

B1.1.Iniciación ao coñecemento 

científico, toma de conciencia das 

fases do mesmo e a súa aplicación nas

Ciencias sociais.

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
B1.2.Recollida de información do tema 

a tratar, utilizando diferentes fontes 
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5. A XENTE DO PLANETA TERRA

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

(directas e indirectas). 

B1.3.Utilización das tecnoloxías da 

información e a comunicación para 

buscar e seleccionar información, 

simular procesos e presentar 

conclusións. 

B1.4.Desenvolvemento de estratexias 

para organizar, asimilar e recuperar a 

información obtida mediante diferentes 

métodos e fontes. 

B1.5.Técnicas de traballo intelectual. 

B1.2.Utilizar as tecnoloxías da 

información e a comunicación para 

obter información e como instrumento 

para aprender, e expresar contidos 

sobre Ciencias sociais. 

CSB1.2.1.Utiliza as tecnoloxías da 

información e a comunicación (internet, blogs,

redes sociais...) para elaborar traballos coa 

terminoloxía adecuada aos temas tratados. 

CD

CAA

CCL

CMCCT

CSC

CSB1.2.2.Analiza informacións relacionadas 

coa área e manexa imaxes, táboas, gráficos, 

esquemas, resumos e as tecnoloxías da 

información e a comunicación. 

CD

CAA

CCL

CMCCT

CSC

B1.7.Uso e utilización correcto de 

diversos materiais cos que se traballa. 

B1.8.Utilización e lectura de diferentes 

linguaxes textuais e gráficos. 

B1.3.Desenvolver a responsabilidade, 

a capacidade de esforzo e a constancia

no estudo. 

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 

CSC 
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UNIDADE 6. A ECONOMÍA E O SEU FUNCIONAMENTO

TEMPORALIZACIÓN

2º Trimestre: 10 sesións (durante as tres últimas  semanas de  febreiro e a primeira de marzo)

6. A ECONOMÍA E O SEU FUNCIONAMENTO

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

B3.8.As actividades económicas e os 
sectores produtivos de España e Euro-
pa. 

B3.9.A produción de bens e servizos. 

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

B3.10.O consumo e a publicidade. De-
bates sobre a influencia da publicidade
nas nosas prácticas diarias. 

B3.6.Describir o funcionamento da 

publicidade e as súas técnicas 

distinguindo publicidade educativa e 

publicidade consumista. 

CSB3 6.1.Valora con espírito crítico a función 

da publicidade e recoñece e explica as 

técnicas publicitarias máis habituais, 

analizando exemplos concretos. 

CSIEE

CAA

CSC

B3.11.Educación financeira. O diñeiro. 
O aforro. Elaboración dun presuposto 
persoal. 

B3.7.Tomar conciencia do valor do 

diñeiro e dos seus usos mediante un 

consumo responsable e o sentido do 

aforro. 

CSB3 7.1.Diferencia entre distintos tipos de 

gasto e adapta o seu presuposto a cada un 

deles.

CSIEE

CAA

CMCCT

CSC
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6. A ECONOMÍA E O SEU FUNCIONAMENTO

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

CSB3 7.2.Planifica os seus aforros para 

gastos futuros elaborando un pequeno 

presuposto persoal. 

CSIEE

CAA

CMCCT

CSC

CSB3.7.3.Investiga sobre diferentes 

estratexias de compra, comparando prezos e 

recompilando información. 

CSIEE

CAA

CMCCT

CSC

B3.12.Empregabilidade e espírito em-
prendedor. 

B3.8.Comprender os beneficios que 

ofrece o espírito emprendedor. 

CSB3 8.1.Desenvolve a creatividade e valora 

a capacidade emprendedora dos membros 

dunha sociedade. 

CSIEE

CAA

CSC

B3.13.A empresa. Actividade e fun-
cións. 

B3.9.Explica as características 

esenciais dunha empresa, 

especificando as diferentes actividades

e formas de organización que poden 

desenvolver distinguindo entre os 

diferentes tipos de empresas. 

CSB3.9.1.Identifica diferentes tipos de 

empresa segundo o seu tamaño e o sector 

económico ao que pertencen ás actividades 

que desenvolven. 

 CSC

CMCCT

CSB3.9.2.Describe diversas formas de 

organización empresarial. 

CCL

CSC

CSB3.9.3.Define termos sinxelos relacionados

co mundo da empresa e a economía, 

ilustrando as definicións con exemplos. 

CCL

CSC
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UNIDADE 7. DESCUBRINDO A HISTORIA

TEMPORALIZACIÓN

3º Trimestre: 10 sesións (durante as tres últimas  semanas de  marzo e a primeira de abril)
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7. DESCUBRINDO A HISTORIA

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

B4.1.As idades da historia: duración e 
datación dos feitos históricos 
significativos que as acoutan. 

B4.2.As fontes históricas e a súa 
clasificación. Realización dun traballo 
expositivo seleccionando e clasificando
distintas fontes (artísticas, literarias, 
gráficas, estatísticas, cartográficas, 
orais, etc.).

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

B4.3.O tempo histórico e a súa 
medida.

B4.4.Técnicas para localizar no tempo 
e no espazo feitos do pasado: os 
mapas históricos e as liñas do tempo. 
Realización dunha liña do tempo que 
recolla os acontecementos históricos 
máis relevantes que marcan as idades 
da historia.

B4.2.Utiliza as nocións básicas de 

sucesión, duración e simultaneidade 

para ordenar temporalmente algúns 

feitos históricos e outros feitos 

relevantes. 

CSB4.2.1.Usa diferentes técnicas para 

localizar no tempo e no espazo feitos do 

pasado, percibindo a duración, a 

simultaneidade e as relacións entre os 

acontecementos. 

CSC

CMCCT

CAA

CCEC

B1.1.Iniciación ao coñecemento 
científico, toma de conciencia das 
fases do mesmo e a súa aplicación nas
Ciencias sociais.

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

B1.2.Recollida de información do tema 
a tratar, utilizando diferentes fontes 
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7. DESCUBRINDO A HISTORIA

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

(directas e indirectas). 

B1.3.Utilización das tecnoloxías da 
información e a comunicación para 
buscar e seleccionar información, 
simular procesos e presentar 
conclusións. 

 B1.4.Desenvolvemento de estratexias 
para organizar, asimilar e recuperar a 
información obtida mediante diferentes 
métodos e fontes. 

B1.5.Técnicas de traballo intelectual. 

B1.2.Utilizar as tecnoloxías da 

información e a comunicación para 

obter información e como instrumento 

para aprender, e expresar contidos 

sobre Ciencias sociais. 

CSB1.2.1.Utiliza as tecnoloxías da 

información e a comunicación (internet, blogs,

redes sociais...) para elaborar traballos coa 

terminoloxía adecuada aos temas tratados. 

CD

CAA

CCL

CMCCT

CSC

CSB1.2.2.Analiza informacións relacionadas 

coa área e manexa imaxes, táboas, gráficos, 

esquemas, resumos e as tecnoloxías da 

información e a comunicación. 

CD

CAA

CCL

CMCCT

CSC

B1.6.Estratexias para desenvolver a 
responsabilidade, a capacidade de 
esforzo e a constancia no estudo. 
Elaboración dun glosario colectivo.

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
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UNIDADE 8. A IDADE CONTEMPORÁNEA: O NOSO TEMPO

TEMPORALIZACIÓN

3º Trimestre: 12 sesións (durante as dúas últimas  semanas de  abril e as dúas  primeira de maio)

8. A IDADE CONTEMPORÁNEA: O NOSO TEMPO

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

B4.5.As transformacións económicas, 
políticas, sociais e culturais do século 
XIX.

B4.6.España na Idade Contemporánea
I: o século XIX. 

B4.7.As transformacións económicas, 
políticas, sociais e culturais do século 
XX. 

B4.8.España na Idade Contemporánea
II: o século XX. Mulleres e homes 
relevantes na historia de España e 
Galicia. 

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 

CSC

CCEC
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8. A IDADE CONTEMPORÁNEA: O NOSO TEMPO

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

B4.10.O Mundo Actual. Realización de 
arquivos sobre temas de actualidade. 

España das distintas épocas históricas 

estudadas. 

CAA

CSB4.3.4.Describe en orde cronolóxica os 

principais movementos artísticos e culturais 

das distintas etapas da historia de España 

citando os seus representantes máis 

significativos. 

CCEC

CMCCT

CSC

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

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

B1.1.Iniciación ao coñecemento 
científico, toma de conciencia das 
fases do mesmo e a súa aplicación nas
Ciencias sociais 

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

CDB1.2.Recollida de información do tema 
a tratar, utilizando diferentes fontes 
(directas e indirectas). 
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8. A IDADE CONTEMPORÁNEA: O NOSO TEMPO

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

B1.7.Uso e utilización correcto de 
diversos materiais cos que se traballa. 

B1.8.Utilización e lectura de diferentes 
linguaxes textuais e gráficos. 

B1.3.Desenvolver a responsabilidade, 

a capacidade de esforzo e a constancia

no estudo. 

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

CSC

B1.11. Estratexias para a resolución de
conflitos, utilización das normas de 
convivencia e valoración da 
convivencia pacífica e tolerante. 

B1.6.Respecta a variedade dos
diferentes grupos humanos e 
valora a importancia dunha 
convivencia pacífica e tolerante
entre todos eles sobre a base 
dos valores democráticos e os 
dereitos humanos 
universalmente compartidos.

CSB1.6.1.Valora a importancia dunha 

convivencia pacífica e tolerante entre os 

diferentes grupos humanos sobre a base dos 

valores democráticos e os dereitos humanos 

universalmente compartidos. 

CSC

CAA

B1.12.Participación activa e 
constructiva na vida social.

B1.7.Participa dunha maneira 
eficaz e construtiva na vida 
social creando estratexias para
resolver conflitos e 
empregando códigos de 
conduta xeralmente aceptados.

CSB1.7.1.Participa dunha maneira eficaz e 

construtiva na vida da aula e do centro e crea 

e utiliza estratexias para resolver conflitos 

entre seus compañeiros. 

CSC

CAA

CSB1.7.2.Identifica e utiliza os códigos de 

conduta e os usos xeralmente aceptados nas 

distintas sociedades e contornos (escola, 

familia, barrio etc.). 

CSC

CAA

B1.13.A cooperación e o diálogo como 
valores democráticos fundamentais. 

B1.8.Valorar a cooperación e o 
diálogo como forma de evitar e 
resolver conflitos, fomentando 
os valores democráticos. 

CSB1.8.1.Valora a cooperación e o diálogo 

como forma de evitar e resolver conflitos e 

fomenta os valores democráticos.

CSC

CAA
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UNIDADE 9. O PATRIMONIO: A NOSA RIQUEZA

TEMPORALIZACIÓN

3º Trimestre: 12 sesións (durante as dúas últimas  semanas de maio e as dúas  primeira de xuño)

9. O PATRIMONIO: A NOSA RIQUEZA

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

B4.11.Noso patrimonio histórico e 
cultural. 

B4.12.Patrimonio da Humanidade. 
Elaboración dunha guía sobre os sitios 
e lugares Patrimonio da Humanidade. 

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. 

CSC

CCEC

CAA

CSB4.4.2.Respecta os restos históricos e os 

valora como un patrimonio que debemos legar

e recoñece o valor que o patrimonio 

arqueolóxico monumental nos achega para o 

coñecemento do pasado. 

CSC

CCEC

CAA

B4.13.Museos, sitios e monumentos 
históricos como espazos de 
aprendizaxe e gozo. 

B4.5.Valorar a importancia dos 

museos, sitios e monumentos 

históricos como espazos onde se 

CSB4.5.1.Respecta e asume o 

comportamento que debe cumprirse cando 

visita un museo ou un edificio antigo. 

CSC

CCEC

CAA
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9. O PATRIMONIO: A NOSA RIQUEZA

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

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. 

CSC

CCEC

CAA
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5. PERFIL COMPETENCIAL DA ÁREA DE C.SOCIAIS PARA SEXTO 

CURSO

Compete

ncia clave

Estándar de aprendizaxe

CAA-CCL Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, con precisión, analízaa, obtén

conclusións, reflexiona sobre o proceso seguido e comunícao oralmente e/ou por escrito.
CD Utiliza as TIC (Internet, blogs, redes sociais, etc.) para elaborar traballos coa terminoloxía

adecuada aos temas tratados na aula, xulgando a relevancia destas e a credibilidade das

fontes.
CAA-CD Analiza informacións relacionadas coa área e elabora, interpreta e compara imaxes, táboas,

gráficos, esquemas e resumos e manexa as TIC en situacións de traballo na casa e na aula.
CSIEE Realiza con responsabilidade e esforzo as tarefas encomendadas e presenta os traballos de

maneira ordenada, clara e limpa.
CCL-CAA Utiliza con rigor e precisión o vocabulario adquirido para elaborar traballos coa terminoloxía

adecuada aos temas tratados e reflexiona posteriormente sobre o proceso de aprendizaxe

cunhas pautas dadas.
CCL Expón oralmente, de forma clara e ordenada, contidos relacionados coa área que manifesten

a comprensión de textos orais e/ou escritos.
CAA-CSC Planifica, realiza traballos e presentacións a nivel individual e grupal que supoñen a procura,

selección, análise, contraste, interpretación e organización de textos de carácter xeográfico,

social e histórico, en situacións de aula.
CSC Utiliza estratexias para realizar traballos de forma individual e en equipo e mostra habilidades

para a resolución pacífica de conflitos na aula.
CSC Participa en actividades de grupo adoptando un comportamento responsable, construtivo e

solidario e respecta os principios básicos do funcionamento democrático (respectar quenda e

opinión, escoitar o outro e argumentar, toma de decisións conxunta, etc.).
CSC Valora  a  importancia  dunha  convivencia  pacífica  e  tolerante  entre  os  diferentes  grupos

humanos (aula, colexio, familia, etc.) sobre a base dos valores democráticos e os dereitos

humanos universalmente compartidos.
CSC Participa dunha maneira eficaz e construtiva na vida social da aula e do colexio e crea e

utiliza estratexias para resolver conflitos.
CSC Identifica  e  utiliza  os  códigos  de conduta  e  os  usos  xeralmente  aceptados nas  distintas

sociedades e contornas (escola, familia, barrio, etc.).
CSC Valora  e  apoia  a  cooperación  e  o  diálogo  como  forma  de  evitar  e  resolver  conflitos

exercitando prácticas democráticas en situacións de toma de decisións.
CSIEE Mostra actitudes de confianza en si mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade,

interese,  creatividade  na  aprendizaxe  e  espírito  emprendedor  que  o  fan  activo  ante  as

circunstancias que o rodean na aula, a familia e o colexio.
CSIEE Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e ten iniciativa na

toma de decisións.
CSC Desenvolve  actitudes  de  cooperación  e  de  traballo  en  equipo,  valora  as  ideas  alleas  e

reacciona con intuición, apertura e flexibilidade ante elas en situacións de aula.
CSC Planifica traballos en grupo, coordina equipos, toma decisións e acepta responsabilidades.

CL-MCT Describe como é e de que forma se orixinou universo e explica os principais compoñentes
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identificando galaxia, estrela, planeta, satélite, asteroide e cometa.
CL-MCT Describe as características, compoñentes e movementos do sistema solar, identificando o Sol

no centro do sistema solar e localizando os planetas segundo a súa proximidade.
CL-MCT Define  e  representa  o  movemento  de  translación  terrestre,  o  eixe  de  xiro  e  os  polos

xeográficos e asocia as estacións de ano ao seu efecto combinado.
CL-MCT Asocia e explica o día e a noite como consecuencia da rotación terrestre utilizándoos como

unidades para medir o tempo.
CL-MCT Define a translación da Lúa identificando e nomeando as fases lunares.

MCT Identifica, nomea e describe nunha representación gráfica as capas da Terra.
CCL-

CMCT

Compara, contrasta, examina e explica as distintas representacións da Terra: planos, mapas,

planisferios e globos terráqueos.
CMCT-

CCL

Identifica e clasifica os diferentes tipos de mapas, incluíndo os planisferios, define que é a

escala nun mapa e interpreta os signos convencionais máis usuais que poden aparecer nel.
CMCT Localiza e representa diferentes puntos da Terra empregando os paralelos, os meridianos e

as coordenadas xeográficas.
CCL Identifica e nomea fenómenos atmosféricos e describe as causas que producen a formación

das nubes e as precipitacións.
CCL Razoa e explica a importancia de coidar a atmosfera e as consecuencias de non o facer.
CCL Explica cal é a diferenza entre tempo atmosférico e clima (p. ex., en mapas conceptuais).

CMCT Identifica en imaxes os distintos aparellos de medida que se utilizan para a recollida de datos

atmosféricos e clasifícaos segundo a información que proporcionan.
CCL-

CMCT

Describe  unha  estación  meteorolóxica,  explica  a  súa  función  e  confecciona  e  interpreta

gráficos sinxelos de temperaturas e precipitacións.
CMCT Interpreta sinxelos mapas meteorolóxicos distinguindo os seus elementos principais.
CCL Define clima, nomea os seus elementos e identifica os factores que o determinan.
CCL Explica  que  é  unha  zona  climática  nomeando  as  tres  zonas  climáticas  do  planeta  e

describindo as súas características principais.
CMCT Describe e sinala nun mapa os tipos de climas da súa comunidade autónoma e de España,

así  como  as  zonas  ás  que  afecta  cada  un,  interpretando  e  analizando  climogramas  de

distintos territorios de España relacionándoos co clima ao que pertencen.
CCL Define hidrosfera, identifica e nomea masas e cursos de auga, explicando como se forman as

augas subterráneas, como afloran e como se accede a elas.
CCL-

CMCT

Describe ordenadamente as fases en que se produce o ciclo da auga.

CCL-

CMCT

Diferencia, nun mapa, cuncas e vertentes hidrográficas da súa comunidade autónoma, de

España e de Europa.
CCL-

CMCT

Identifica e nomea os tramos dun río e as características de cada un deles.

CCL-

CMCT

Define  paisaxe,  identifica  os  seus  elementos  e  explica  as  características  das  principais

paisaxes da súa comunidade autónoma, de España e Europa, valorando a súa diversidade.
CMCT Localiza e sitúa nun mapa as principais unidades do relevo da súa comunidade autónoma e

de España, así como as súas vertentes hidrográficas.
CMCT Sitúa nun mapa os mares, os océanos e os grandes ríos de España., así como os ríos da súa

comunidade autónoma.
CMCT Localiza e sitúa nun mapa o relevo de Europa, as súas vertentes hidrográficas e os seus

climas.
CCL-

CMCT

Recoñece e describe, mediante esquemas, os principais trazos do relevo, os ríos e o clima

de Europa.
CSC-CCL- Explica e argumenta o uso sustentable dos recursos naturais, propoñendo e adoptando unha
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CMCT serie de medidas e actuacións que conducen á mellora das condicións ambientais do noso

planeta.
CSC-CCL-

CMCT

Explica, analiza e argumenta as causas e consecuencias do cambio climático e as actuacións

responsables para frealo.
CSC Identifica,  respecta e valora  os principios democráticos máis importantes establecidos na

Constitución  de  1978  e  explica  a  importancia  que  ten  a  Constitución  española  para  o

funcionamento do Estado español.
CCL Identifica as principais institucións de Galicia da súa comunidade autónoma e do Estado e

describe as súas funcións e a súa organización.
CSC Identifica e comprende a división de poderes do Estado e cales son as atribucións recollidas

na Constitución española para cada un deles.
CCL-CSC Explica  a  organización  territorial  de  España,  nomea as  estruturas  básicas  de  goberno  e

localiza en mapas políticos os distintas CC. AA. e as cidades autónomas que forman España,

así como as súas provincias. 
CCEC-

CSC

Valora,  partindo da realidade do Estado español,  a  diversidade cultural,  social,  política  e

lingüística nun mesmo territorio, e especialmente en Galiciana súa comunidade autónoma,

como fonte de enriquecemento cultural.
CSC Explica que é a Unión Europea e cales son os seus obxectivos políticos e económicos (p. ex.,

nun mapa conceptual) e localiza nun mapa os países membros e aos súaseus capitais.
CSC Identifica  as  principais  institucións  e  os  seus  órganos  de  goberno  na  Unión  Europea,

recoñecendo os seus símbolos, e explica en que consiste o mercado único e a zona euro.
CCL-

CMCT

Define demografía, comprende os principais conceptos demográficos e calcúlaos a partir dos

datos de poboación: natalidade, mortalidade, emigración e inmigración.
CCL-CSC Define poboación dun territorio, identifica os principais factores que inciden nela e defíneos

correctamente.
CAA-

CMCT

Interpreta unha pirámide de poboación e outros gráficos usados no estudo da poboación.

CCL-CSC Describe os principais trazos (poboación activa, non activa, densidade, etc.) da poboación

española e europea facendo unha comparación entre ambas.
CCL-CSC Explica o proceso da evolución da poboación de da súa comunidade autónoma, España e

Europa e describe a incidencia que tiveron nela factores como a esperanza de vida ou a

natalidade.
CAA-CSC Describe os factores que condicionan a distribución da poboación española e europea, por

exemplo mediante un organizador gráfico de causa efecto.
CMCT Sitúa  nun  mapa  os  maiores  núcleos  de  poboación  en  na  súa  comunidade  autónoma e

España e as zonas densamente poboadas.
CMCT Describe a densidade de poboación da súa comunidade autónoma e de España e compáraa

mediante gráficos (pirámides/diagramas de barras/diagramas circulares) coa media da Unión

Europea.
CCL-CSC Explica o éxodo rural, a emigración a Europa e a chegada de inmigrantes a Españao noso

país.
CCL-CSC Identifica  e  describe  os  principais  problemas  actuais  da  poboación:  superpobolación,

envellecemento e inmigración.
CCL-CSC Identifica e define materias primas e produto elaborado e asóciaos coas actividades mediante

as que se obteñen.
CCL-CD- Describe ordenadamente o proceso de obtención dun produto ata a súa venda e identifica os
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CSC sectores aos que pertence, por exemplo buscando información en Internet.
CAA-CSC Identifica  os  tres  sectores  de  actividades  económicas  e  clasifica  distintas  actividades  no

grupo ao que pertencen.
CCL-CSC Explica as actividades relevantes dos sectores primario, secundario e terciario en na súa

comunidade autónoma,  España e Europa,  así  como as súas  localizacións  nos territorios

correspondentes.
CCL-CSC Valora  con  espírito  crítico  a  función  da  publicidade  e  recoñece  e  explica  as  técnicas

publicitarias máis habituais analizando exemplos concretos.
CSIEE Diferencia entre distintos tipos de gasto e adapta o seu orzamento a cada un deles.
CSIEE Planifica  os  seus aforros para gastos futuros  elaborando un pequeno orzamento  persoal

cunha asignación e unha serie de gastos ficticios propostos.
CAA Investiga  sobre  distintas  estratexias  de  compra,  comparando  prezos  e  recompilando

información.
CSIEE Desenvolve a creatividade e valora a capacidade emprendedora dos membros da sociedade

a través de diferentes fontes.
CCL-CSC Identifica diferentes tipos de empresa segundo o seu tamaño e o sector económico ao que

pertencen as actividades que desenvolven.
CCL-CSC Describe diversas formas de organización empresarial, por exemplo cun organizador gráfico.
CCL-CSC Define termos sinxelos relacionados co mundo da empresa e da economía, ilustrando as

definicións con exemplos e coa axuda dun mapa mental.
CL-SC Explica normas básicas de circulación e as consecuencias derivadas do descoñecemento ou

incumprimento destas.
SC Coñece o significado dalgúns sinais  de  tráfico,  recoñece a importancia  de respectalas e

utilízaas  como peón  e  como  usuario  de  medios  de  transporte  (abrocharse  o  cinto,  non

molestar ao condutor, etc.).
CCL-CSC Define e relaciona o concepto de Prehistoria e o de historia, identifica a idea de idade da

historia e data as idades da historia asociadas aos feitos que marcan os seus inicios e os

seus finais, nomeando algunhas fontes da historia representativas de cada unha delas, e

comunícao oralmente e/ou por escrito.
CL-SC Explica e valora a importancia da escritura, a agricultura e a gandaría como descubrimentos

que cambiaron  profundamente  as sociedades humanas e comunícao  oralmente e/ou por

escrito.
MCT Recoñece o século  como unidade de medida do tempo histórico e localiza  algúns feitos

situándoos como sucesivos a. C. ou d. C.
CMCT Usa diferentes técnicas, ferramentas e recursos para localizar no tempo e no espazo feitos

do pasado, percibindo a duración, a simultaneidade e as relacións entre os acontecementos,

coa axuda de gráficas e/ou esquemas.
CMCT Sitúa nunha liña do tempo as etapas históricas máis importantes das distintas idades da

historia  en Galiciana súa  comunidade autónoma e en  España (Prehistoria,  Idade Antiga,

Idade Media, Idade Moderna e Idade Contemporánea).
CMCT-

CCL

Identifica e localiza no tempo e no espazo algúns dos feitos fundamentais da historia de

España, describindo as principais características de cada un deles, e comunícao oralmente

e/ou por escrito.
MCT-AA Analiza, relaciona e explica a forma de vida e organización social de España das distintas

épocas históricas estudadas, por exemplo nun mapa mental.
CL-SC Describe en orde cronolóxica os principais movementos artísticos e culturais das distintas
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etapas da historia da súa comunidade autónoma e de España (Prehistoria, Idade Antiga,

Idade Media, Idade Moderna e Idade Contemporánea) citando aos seus representantes máis

significativos e situándoos no tempo nunha situación dada.
AA-SC-

CEC

Explica,  compara  e  contrasta  as  diferenzas  dos  dous  períodos  nos  que  se  divide  a

Prehistoria, describe as características básicas das formas de vida nestas dúas épocas e

comunícao oralmente e/ou por escrito.
CL-SC Data a Idade Antiga e describe as características básicas da vida naquel tempo, en especial

as referidas á romanización, e comunícao oralmente e/ou por escrito.
CL-CEC-

SC

Identifica  e  secuencia  os  trazos  distintivos  das  culturas  que  conviviron  nos  reinos

peninsulares durante a Idade Media, describindo a evolución política e os distintos modelos

sociais, e comunícao oralmente e/ou por escrito.
CL-CEC-

SC

Explica as características da Idade Moderna e algúns dos acontecementos que determinaron

cambios fundamentais no rumbo da historia neste período de tempo (monarquía dos Austrias,

séculos XVI e XVII; os Borbóns, século XVIII) e comunícao oralmente e/ou por escrito.
CCL-

CCEC-

CSC

Explica os principais acontecementos que se produciron durante os séculos  XIX e  XX que

determinan a nosa historia contemporánea e comunícao oralmente e/ou por escrito.

CCL-

CCEC-

CSC

Describe os trazos característicos da sociedade española actual a través dun texto dado e

valora o seu carácter democrático e plural, así como a súa pertenza á Unión Europea. 

CCEC Identifica, valora e respecta o patrimonio natural, histórico, cultural e artístico de Galiciaa súa

comunidade  autónoma e  asume as  responsabilidades  que  supón  a  súa  conservación  e

mellora apadriñando un elemento deste patrimonio.
CSC Respecta os restos históricos, valóraos como un patrimonio que debemos legar e recoñece o

valor que o patrimonio arqueolóxico monumental achéganos para o coñecemento do pasado.
CSC Respecta  e  asume o comportamento  que  debe cumprirse  cando visita  un museo ou  un

edificio antigo nas saídas realizadas.
CCEC Aprecia a herdanza cultural a escala local, autonómica, nacional e europea como riqueza

compartida que hai que coñecer, preservar e coidar.
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6. MÍNIMOS ESIXIBLES E TEMPORALIZACIÓN

BLOQUES TEMAS MÍNIMOS ESIXIBLES TEMPORALIZACIÓN

1
CONTIDOS

COMÚNS

1.- Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación (internet, blogs, redes sociais...)
para elaborar traballos coa  terminoloxía adecuada aos temas tratados. 

2.-  Realiza  traballos  e  presentacións  a  nivel  individual  e  grupal  que supoñen a  busca,
selección e organización de textos de carácter xeográfico, social e histórico. 

3.- Valora a importancia dunha convivencia pacífica e tolerante entre os diferentes grupos
humanos sobre a base dos  valores democráticos e os dereitos humanos universalmente
compartidos. 

4.- Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e ten iniciativa na
toma de decisións.

 5.- Desenvolve actitudes de cooperación e de traballo en equipo, valora as ideas alleas e
reacciona con apertura e flexibilidade ante elas.

Ao longo de todo o curso

2

O MUNDO

QUE NOS

RODEA

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. 

2.- Define paisaxe, identifica os seus elementos e explica as características dos principais
paisaxes de España e de Europa valorando a súadiversidade. 

3.- Recoñece as principais características do relevo, os ríos e o clima de Europa.

 4.- Explicar as causas e consecuencias do cambio climático e as actuacións responsables
para frealo. 

5.-  Identifica  os  principais  compoñentes  do  universo.  Recoñece  as  características  e
compoñentes  do  sistema solar  .Identifica  os  movementos  da  terra  e  da  lúa  e  as  súas
repercusións

1º TRIMESTRE
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3
VIVIR EN

SOCIEDADE

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. Identifica as principais institucións
e os seus órganos 

2.- Describe as principais características da poboación española e europea. 

3.-  Explica  as  actividades  relevantes  dos  sectores  primario,  secundario  e  terciario  en
España e Europa e as súas localizacións nos territorios correspondentes 

4.- Identifica diferentes tipos de empresas. Define termos sinxelos relacionados co mundo
da empresa e a economía, ilustrando as definicións con exemplos

2º TRIMESTRE

4
A PEGADA DO

TEMPO

1.- Identifica e localiza no tempo e no espazo os feitos fundamentais da historia de España
describindo as principais características de cadaunha delas.

2.- Explica os principais acontecementos que se produciron durante o s. XIX e XX e que

determinan a nosa historia contemporánea. 

3.- Identifica, valora e respecta o patrimonio natural, histórico, cultural e artístico e asume as

responsabilidades que supón a súaconservación e mellora. 

4.-  Aprecia  a  herdanza  cultural  local,  nacional  e  europea como a  riqueza  que  hai  que

coñecer, preservar e coidar.

3º TRIMESTRE

Páx. 36
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