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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 

 Esta programación está baseada no esquema indicado na resolución do 27 de xullo 
de 2015 para a implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do 
bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
29/07/2015) no seu artigo 13.  

 
1.1. Referencias lexislativas. 

 Instrucións do 17 de xuño de 2021 da Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben 
adoptar no curso académico 2021/2022, nos centros docentes da Comunidade 
Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas da educación infantil, da 
educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato. 

 Protocolo de Adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non 
universitario de Galicia para o curso 21-22, na súa última versión do 6 de Xullo de 
2021. 

 Resolución do 29 de maio de 2019 pola que se ditan instrucións para o 
desenvolvemento no curso 2019/20 do currículo da ESO e Bacharelato. Corrección 
de erros á Resolución do 29 de maio de 2019.  

 ORDE do 7 de agosto de 2018 para a ampliación das materias de libre configuración: 
Sociedade Inclusiva e Coeducación para o século XX.  

 Resolución do 11 de maio de 2018 pola que se ditan as instrucións para o 
desenvolvemento, no curso académico 2018/2019, do currículo establecido no 
Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do 
bacharelato nos centros docentes (próxima publicación no DOGA) 

 Orde do 3 de agosto de 2017 para a ampliación de materias de libre configuración. 

 Resolución do 20 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o 
desenvolvemento, no curso académico 2017/18, do currículo establecido no Decreto 
86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos 
centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia 

 Resolución do 15 de xullo de 2016 pola que se ditan instrucións para a implantación 
do currículo da ESO e do bacharelato. 

 ORDE  do  13  de  xullo  de  2016  pola  que  se  amplía  a  relación  de  materias  
de  libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas 
de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e se regula o seu currículo e a 
súa oferta. 

 Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso 
académico 2015-2016 para a implantación do currículo da educación secundaria 
obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia 

 ORDE do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias 
de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas 
de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a 
súa oferta. 

 Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 ORDE  ECD/65/2015,  do  21  de  xaneiro,  pola  que  se  describen  as  relacións  
entre  as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738&lang=es
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738&lang=es
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primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato. 

 LOMCE, Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro. 
 
1.2. Contextualización 
 

1.2.1. Onde estamos? 
 O noso Centro Escolar está situado no núcleo urbano de Miño, preto dun entorno 
natural moi rico e singular, as marismas do río Baxoi, e moi cerca das praias da Ribeira e 
da Praia Grande de Miño. Recibe alumnado dos concellos de Miño e Vilarmaior, que forman 
parte do conxunto do Eume, xunto cos concellos de Cabanas, Monfero e Pontedeume 
dentro da bisbarra natural que forma o Golfo Ártabro. 
 Miño, situado na costa, evoluciona de maneira positiva no seu crecemento, 
experimentando pequenos altos e baixos en relación coa conxuntura do momento (crise 
económica, emigración, etc.). Na actualidade funciona como núcleo de veraneo para o 
Conxunto Ártabro, igual que outros da zona. En cambio Vilarmaior, situado no interior, sofre 
reducións moi drásticas no número de habitantes, a partir dos anos 40, como consecuencia 
dos desprazamentos da poboación na busca de mellores oportunidades e dun aumento do 
nivel de vida. É un concello menor polo seu escaso peso demográfico. 
 Miño está situado na desembocadura da Ría de Betanzos. Limita ó Norte co concello 
de Pontedeume, ó sur cos concellos de Paderne e Irixoa, ó leste co de Vilarmaior e ó oeste 
coa citada ría. Cunha extensión de 34 km2 ten unha densidade de poboación de 187 
hab./km2 e un crecemento vexetativo negativo de -6 (datos dos anos 2018 e 2017, 
respectivamente). Está atravesado pola variante da N-VI Betanzos-Ferrol, pola autoestrada 
A-9 e pola liña de ferrocarril Betanzos-Ferrol. Pertence á bisbarra das Mariñas. Báñao a ría 
de Ares e Betanzos que lle proporcionan un clima suave aínda nas zonas situadas máis 
lonxe da costa. 
 Está distribuído territorialmente en oito parroquias: Bemantes, Callobre, Carantoña, 
Castro, Leiro, Miño, Perbes e S. Xoán de Vilanova.  
 O relevo é irregular e de pouca altura, a costa é recortada. Na desembocadura do 
Lambre na Ponte do Porco hai unha pequena ría que forma a praia da Alameda, a 
continuación da praia Grande. Logo, a costa é rochosa con calas areosas como Andaio e 
S. Pedro de Perbes. En fronte, unhas pequenas illas. 
 Os ríos máis importantes son o Lambre e o Baxoi, cruzados por dúas pontes 
famosas construídas polos Andrade. Unha deu fama ó lugar de Ponte do Porco, aínda que 
a primitiva atópase 1 km. máis arriba e hoxe chámase Ponte Lambre, de estilo oxival cun 
só arco. A outra cruza o Baxoi cerca da desviación que sae cara a Bañobre, o carón da 
desviación Betanzos-Ferrol da estrada nacional VI. Esta desemboca nunha zona 
pantanosa, as marismas. 
 O clima, de tipo oceánico húmido caracterízase polas suaves temperaturas e 
choivas abundantes.  
 Os montes son de pouca altura, o solo é de tipo cambisol ou terra parda, 
característicos da Galicia do Norte, de baixa fertilidade e un aproveitamento forestal -algún 
día con vexetación autóctona de carballos, hoxe substituídos de piñeiros e eucaliptos, e 
gandeiro, case exclusivo. 

 
1.2.2. Aspectos socioeconómicos.  
 A economía era, tradicionalmente, de carácter agrario, gandeiro e forestal. Estas 
actividades económicas foron perdendo paulatinamente importancia en favor do sector 
servizos: turismo, sobre todo, e comercio. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738&lang=es
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738&lang=es
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 A industria forestal conta con 1200 ha. dedicadas a monte para a produción de 
madeira, o que significa o 36 % da superficie total do municipio. Outros sectores como o 
pesqueiro carecen de relevancia no conxunto da economía local. A actividade industrial 
non é moi importante. Dedícanse á actividade industrial e á construción arredor dun 25% 
da poboación. 
 Miño conta cun número importante de empresas, en relación á poboación, pero a 
maioría son empresarios autónomos. 
 Un aspecto a ter en conta é a crecente importancia da zona como centro de veraneo, 
o que ocasiona un aumento importante de poboación flotante no período estival, un notable 
desenvolvemento de complexos hostaleiros e zonas residenciais que lle imprimen un 
carácter urbano ó municipio. O paro rexistrado, preto do 10%, vincúlase, sobre todo, ao 
sector servizos. 
 
1.2.3. O centro escolar.  
 O CPI Castro Baxoi é un centro de titularidade pública que escolariza alumnado dos 
concellos de Miño e Vilarmaior (das parroquias de Vilamateo, Güimil, O Tres e Torres). É o 
único centro escolar da zona coa oferta obrigatoria de Educación Primaria e Secundaria, 
ademais do 2º ciclo de Educación Infantil. Ten dúas escolas unitarias adscritas, as escolas 
de Bemantes, no Concello de Miño, e de Torres, no de Vilarmaior. Nas dúas escolarízanse 
alumnado de 2º ciclo de Educación Infantil e os tres primeiros cursos de Educación 
Primaria. O noso centro está adscrito ao IES Breamo de Pontedeume para a continuidade 
dos estudos postobrigatorios.  
 O centro está situado na Rúa As Marismas, número 25, no lugar de Telle, dentro do 
núcleo de Miño, cunha construción moderna e pouco funcional. Foi construído en dúas 
fases, a primeira foi inaugurada en 1995-96, e está ocupada practicamente na súa 
totalidade pola Educación Infantil e Primaria. A segunda foi construída no curso 1999-
2000 e nela se sitúan as aulas da ESO, e aulas específicas como Informática e Plástica. 
Conta tamén cunha aula taller de Tecnoloxía e unha Biblioteca. 
 A lingua materna predominante é o galego, sobre todo daquel alumnado procedente 
de Vilarmaior, un concello máis rural que Miño. Así e todo, o centro non consta de 
información detallada ao respecto. Pouco alumnado se expresa de maneira inicial en 
galego, mais sábeno falar os máis deles, agás a poboación de orixe estranxeira. 
O idioma vehicular maioritario do centro é o galego e o da contorna é maioritariamente o 
castelán entre aquel alumnado de Miño (zona urbana). Estamos en pleno proceso de 
substitución lingüística e apréciase nos rapaces máis pequenos unha forte diglosia, polo 
que poucos alumnos e alumnas empregan como primeira lingua o galego. 

 

1.2.4. Número de alumnos 

 O noso CPI conta no curso 2021-22 cun total de 545 alumnos e alumnas. É 
importante sinalar que nos últimos cursos estamos experimentando un aumento continuo 
de alumnos en todas as etapas (485 no curso 2015-16, 507 no 2016-17, 508 no 2017-18, 
501 no 2018-19, 509 no 2019-20, 535 no 2020-21). Así mesmo, verificamos o número 
significativo de alumnos que se incorporan ao centro ao longo do curso. A distribución por 
cursos sería a seguinte: 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

CURSO GRUPO ALUMNADO 

4º A 16 

4º B 15 
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5º A 19 

5º B 19 

6º A 19 

6º B 20 

TOTAL 6 grupos 108 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

CURSO GRUPO ALUMNADO 

1º A 21 

1º B 20 

2º A 19 

2º B 18 

3º A 18 

3º B 17 

3º C 17 

4º A 18 

4º B 18 

4º C 18 

5º A 19 

5º B 20 

6º A 24 

6º B 24 

TOTAL 12 grupos 271 
 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

CURSO GRUPO ALUMNADO 

1º A 20 

1º B 20 

1º C 20 

2º A 24 

2º B 23 

3º A 30 

4º A  29 

TOTAL 7 grupos 166 
 
 TOTAL ALUMNADO 

ETAPA GRUPOS ALUMNADO 2020-21 

ED. INFANTIL 6 108 

ED. PRIMARIA 12 271 

ESO 9 166 

TOTAL 27 545 

 

 Pero sen dúbida un dos aspectos que caracterizan ao noso centro e que é preciso 

ter en conta á hora de deseñar as programacións, é o alto número de alumnos con 

necesidades específicas de apoio educativo, que determinan en gran maneira a 

organización do noso centro e os nosos recursos. Entre este alumnado atopamos 

necesidades diversas: retraso madurativos, trastornos neurolóxicos, dificultades na 
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linguaxe, TEA, TDA, TDAH, mutismos selectivo, síndrome de Down, deprivación socio-

cultural, dificultades de aprendizaxe ou dislalias (entre outras). Neste curso, na ESO, hai 8 

alumnos con ACIs en 1º ESO, XX en 2º e  1 en 3º ESO. Contamos ademais cun Aula 

Específica na que se escolarizan 6 alumnos, sendo 4 de Secundaria.  

 

1.2.5. Número de profesores. 

 En canto ao total do profesorado do centro neste curso 21-22, é de 51 profesores, 

distribuídos da seguinte maneira: 
 

 

ETAPA PROFESORADO 
 
 

INFANTIL 

Titores: 6 

Profesorado de Apoio: 2 

TOTAL: 8 
 

 
 

PRIMARIA 

Titores: 14 

Especialistas: 6 

PT, AL: 3 

TOTAL: 23 

 

 
 

SECUNDARIA 

Profesores: 18 

PT, Orientadora: 2 

TOTAL: 20 

 
TOTAL PROFESORADO 

51 

 
O centro conta tamén con dúas coidadoras. 

 

1.2.6. Profesorado do Departamento que imparte docencia 

 O Departamento de Xeografía e Historia  imparte docencia na materia que lle da 
nome (Xeografía e Historia), repartida entre o profesorado segundo o seguinte xeito: 

 

 María Asunción Méndez López, profesora definitiva neste centro, imparte as 
materias de Xeografía e Historia de 1º, grupos A, B e C, a materia de Libre 
Configuración de Afondamento nos mesmos grupos de 1º, Historia de 4º, Valores 
Éticos de 1º (un grupo) e 4º (1 grupo). É a Xefa de Departamento.  

 Olaia Torres Vázquez, profesora definitiva neste centro, imparte as materias de 
Xeografía e Historia de 2º grupos A e B, Xeografía e Historia de 3º, Cultura Clásica 
de 3º, Economía de 4º e Valores de 1º (un grupo), 2º (dous grupos) e 3º (1 grupo). 

 

1.2.7. Características dos nosos grupos 

 Recollemos aquí unha información básica sobre os diferentes grupos do presente 
curso 2021-22: 

 En 1º ESO temos 60 alumnos/as. Estarán organizados en tres grupos de 20 

alumnos. Hai 6 alumnos repetidores, 8 alumnos de NEE con ACIs en diferentes 

materias, dos cales 3  forman parte da Aula Específica. En 1º da ESO, ofértase 

Relixión Católica ou Valores e existe unha materia de libre configuración do 
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Centro -unha hora semanal- para reforzar os contidos das materias do ámbito 

lingüístico, impartido polo noso departamento. 

 En 2º ESO temos 47 alumnos en dous grupos de 24 e 23. Hai 11 alumnos 

repetidores e temos 2 alumnos de NEE con ACIs en diferentes materias. As 

optativas que se ofertan son Paisaxe, Vida Saudable, Afondamento e 

Programación. Ofértase Relixión Católica ou Valores. 

 En 3º de ESO temos 30 alumnos, nun grupo. Hai 4 repetidores. 1 Alumna de 

NEE, con ACIs en varias materias e que pertence ao Aula Específica. Francés e 

Cultura Clásica son as materias optativas solicitadas, esta última impartida polo 

noso departamento. Ofértase Relixión Católica ou Valores. 

 En 4º de ESO temos 29 alumnos, nun só grupo. Hai alumnado dos dous 

itinerarios de Matemáticas Académicas e Matemáticas Aplicadas. Hai 3 

alumnos repetidores. Ofértase Relixión ou Valores Éticos.  
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2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 

CLAVE. 

 

 O estudo da Xeografía e Historia supón a posta en marcha de toda unha serie de 
estratexias cognitivas, de pensamento e aprendizaxe para a realización de distintas tarefas, 
polo que leva implícito o desenvolvemento de cada unha das competencias clave. 
 
Comunicación lingüística  
Os contidos e a metodoloxía da materia sitúan o alumnado en diversos contextos do uso da 
lingua, tanto orais coma escritos, contribuíndo desta maneira á consecución desta 
competencia. Unha importante cantidade das tarefas ás que ten que se enfrontar implica un 
contacto cotián cunha gran diversidade de textos, o que facilita o desenvolvemento das 
habilidades no uso de distintos tipos de discurso, tales como a narración, a disertación, a 
descrición e a argumentación. Igualmente, preténdese que o alumnado adquira un 
vocabulario específico, non só para o seu uso académico, senón para que forme parte do 
seu rexistro expresivo habitual. 
 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
A contribución da materia á adquisición desta competencia favorécese a través da 
introdución nos seus contidos de operacións sinxelas, magnitudes, porcentaxes e 
proporcións, nocións de estatística básica, uso de escalas numéricas e gráficas, medicións, 
recoñecemento de formas xeométricas ou diferentes tipos de representación gráfica, 
prácticas que son habituais no estudo da Xeografía e da Historia. O feito de que estas 
destrezas matemáticas se apliquen á descrición e análise da realidade social permítenlle ao 
alumnado ser consciente da súa utilidade e aplicabilidade e, por iso, contribúen a construír 
unha competencia matemática realmente significativa e funcional.  
As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía inclúen, entre outros aspectos, un 
achegamento ao mundo físico e á interacción responsable desde accións orientadas á 
conservación e mellora do medio natural, pretendendo que o alumnado desenvolva actitudes 
e valores relacionados co sentido da responsabilidade en relación á conservación dos 
recursos naturais e a protección do medio. Non en balde, un dos obxectivos principais da 
materia é a comprensión do espazo no que teñen lugar os feitos sociais. A dimensión 
espacial débese exercitar mediante tarefas relacionadas coa localización, a orientación, a 
observación e a análise de diferentes paisaxes. O estudo do espazo xeográfico debe suscitar 
unha reflexión sobre o seu aproveitamento e sustentabilidade. 
 
Competencia dixital 
A competencia dixital é a que implica o uso creativo, crítico e seguro das TIC para alcanzar 
os obxectivos relacionados co traballo, a aprendizaxe, o uso do tempo libre, a inclusión e 
participación na sociedade. Esta competencia supón, ademais da adecuación aos cambios 
que introducen as novas tecnoloxías na alfabetización, a lectura e a escritura, un conxunto 
novo de coñecementos, habilidades e actitudes necesarias hoxe en día para ser competente 
nun contorno dixital. 
Require de coñecementos relacionados coa linguaxe específica básica: textual, numérica, 
icónica, visual, gráfica e sonora, así como as súas pautas de descodificación e transferencia. 
Isto supón o coñecemento das principais aplicacións informáticas. Supón tamén o acceso 
ás fontes e o procesamento da información, e o coñecemento dos dereitos e as liberdades 
que asisten ás persoas no mundo dixital.  
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A contribución da materia de Xeografía e Historia ao tratamento da información e 
competencia dixital é decisiva, xa que unha das súas metas é proporcionar coñecementos 
e destrezas para a procura e selección de información relevante de acordo coas diferentes 
necesidades, así como para a súa reutilización na produción de textos orais e escritos 
propios. A pescuda e selección de moitas destas informacións requirirá, por exemplo, o uso 
adecuado de bibliotecas ou a utilización de Internet, e mais a realización guiada destas 
buscas constituirá un medio para o desenvolvemento da competencia dixital.  
O recurso a fontes diversas, accesibles a través das novas tecnoloxías, contribúe a que o 
alumnado desenvolva progresivamente estratexias na xestión da información, seguindo 
criterios de obxectividade e pertinencia, que lle permitan distinguir os aspectos máis 
relevantes, fiables e axeitados en cada contexto. Igualmente, a análise crítica da 
información, mediante a comparación e establecemento de relacións entre as fontes 
consultadas, permite que o alumnado transforme a información en coñecemento. Por outra 
banda, a linguaxe non verbal utilizada frecuentemente na análise da realidade social 
contribúe ao coñecemento e interpretación de linguaxes icónicas, simbólicas e de 
representación, como a linguaxe cartográfica e a da imaxe. 
 
Aprender a aprender 
A competencia aprender a aprender implica que o alumnado desenvolva ferramentas que lle 
permitan controlar os seus propios procesos de aprendizaxe e adquirir hábitos de traballo 
autónomo cada vez máis eficaces. A materia contribúe á adquisición desta competencia 
porque require aplicar diferentes tipos de razoamentos e reflexionar sobre a 
multicausalidade. Pono en contacto con diferentes fontes de información e adéstrao na súa 
recompilación, análise e comentario crítico. O manexo individual ou en grupo de distintas 
técnicas relacionadas co uso adecuado das fontes (observación, tratamento, organización, 
representación gráfica e comunicación da información) e a presentación das súas 
conclusións na aula deben servir para que se reforce a súa confianza e, de forma progresiva, 
vaia asumindo un maior protagonismo no seu proceso de aprendizaxe. O recurso a 
estratexias que faciliten a organización e asimilación do coñecemento, tales como a 
realización de sínteses, esquemas ou mapas conceptuais, tamén contribuirá a que mellore 
a súa capacidade de aprendizaxe autónoma.  
 
Competencias sociais e cívicas 
O currículo da materia contribúe á adquisición das competencias sociais e cívicas, xa que 
inclúe conceptos básicos relacionados coa organización do traballo, a igualdade e non 
discriminación entre homes e mulleres, o respecto ás minorías étnicas ou culturais 
marxinadas ou excluídas, a dimensión intercultural das sociedades actuais etc. Igualmente, 
o estudo da evolución das sociedades e da súa organización contribúe a que poida 
interpretar e integrarse no seu contexto social de forma eficaz e construtiva. Pono en 
contacto con conceptos claves para a adquisición da competencia cívica, como cidadanía, 
democracia, xustiza, dereitos humanos e civís etc. Igualmente, fomenta valores 
democráticos e cívicos ao propor traballos colaborativos ou a realización de debates que 
desenvolvan destrezas comunicativas con tolerancia, respecto e empatía. Deste xeito 
desenvolve estratexias que lle permiten tomar decisións, resolver conflitos e interactuar, 
baixo o principio de respecto mutuo, con outras persoas e grupos, o que contribúe a que 
sexa capaz de ver que actitudes e valores son necesarios para convivir democraticamente 
nunha sociedade cada vez máis plural, dinámica, cambiante e complexa.  
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Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
A materia contribúe á adquisición desta competencia no senso de que aborda o estudo e 
comprensión do contexto socioeconómico no que o alumnado se haberá de inserir. As 
destrezas relacionadas co sentido de iniciativa estarán presentes nas tarefas e proxectos, 
ben sexa individuais ou en grupo, que impliquen procesos de análises, planificación, 
organización, xestión e toma de decisións.  
 
Conciencia e expresións culturais 
Pola súa propia natureza, a contribución da materia á competencia conciencia artística e 
expresións culturais é significativa. O currículo inclúe contidos que abordan as expresións 
culturais desde a súa perspectiva histórica, como as principais manifestacións do talento 
humano, autores e autoras e obras, xéneros e estilos, técnicas e linguaxes artísticas etc.  
A través destes contidos conseguirase que o alumnado desenvolva a capacidade para 
expresarse e comunicar ideas e emocións propias, ao tempo que se estimula a súa propia 
creatividade e imaxinación. Finalmente, favorécese que adquira habilidades perceptivas e 
de sensibilización co patrimonio cultural, premisa necesaria para que se implique 
activamente no seu coñecemento, divulgación e conservación como legado dunha 
identidade que se debe preservar. 
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3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA A ETAPA. 

 
 O currículo de Xeografía e Historia de Educación Secundaria Obrigatoria enmárcase 
no referente que supoñen os obxectivos xerais da etapa, como se determina no artigo 10 
do Decreto 86/2015 no que se establece o currículo na Comunidade Autónoma de Galicia. 
Tales obxectivos han de alcanzarse como resultado das experiencias de ensino-aprendizaxe 
deseñadas para tal fin en cada unha das materias da Educación Secundaria Obrigatoria. 
Son os seguintes: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 
respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade 
entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos 
e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores 
comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía 
democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 
equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 
aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 
entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera 
outra condición, circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que 
supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de 
violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas 
súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de 
calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir 
novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo 
das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 
materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 
diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 
sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresarse con corrección, oralmente e por escrito, en lingua galega 
e en lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na 
lectura e no estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e 

das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e 
homes que realizaron achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a 
outras culturas do mundo. 

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar 
as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporal e incorporar a 
educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e 
social. 

l) Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. 
Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado 
dos seres vivos e o medio, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 
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m) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación. 

n) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 
artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora e respectar a 
diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, 
desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental 
para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal 
e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación 
con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 

 En relación coa nosa materia estes obxectivos xerais de etapa, concrétanse nos 

seguintes: 

a) Promover o sentimento de pertenza á comunidade galega e ás outras entidades 
políticas, sociais e culturais en que se integra, participando nelas con plena conciencia 
dos seus dereitos e deberes, desde posicións solidarias e respectuosas con outras 
comunidades, estados e culturas. 

b) Identificar os procesos e mecanismos básicos que rexen a realidade social e as 
interrelacións entre os feitos políticos, económicos, sociais e culturais, utilizando este 
coñecemento para comprender o pasado e as sociedades actuais; asumir que estas 
son o resultado de longos procesos de cambio e dunha pluralidade de causas, e o 
papel que xogan nelas os homes e as mulleres e, así mesmo, analizar os problemas 
máis relevantes que se deducen dese estudo. 

c) Identificar, localizar e analizar, a diferentes escalas, as características do medio físico 
e as interaccións que os grupos sociais establecen con el na utilización do espazo e 
dos seus recursos, valorando as consecuencias de tipo económico, social, político e 
ambiental destas. 

d) Comprender que o territorio e a súa ordenación son o resultado da interacción das 
sociedades, ao longo da historia, sobre o medio en que se desenvolven e organizan. 

e) Identificar, localizar e comprender as características básicas da diversidade 
xeográfica do mundo, das grandes áreas xeoeconómicas e os trazos físicos e 
humanos de Europa, España e Galicia. 

f) Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e acontecementos máis 
relevantes na historia do mundo, de Europa, de España e de Galicia, identificando as 
súas causas e consecuencias, para adquirir unha perspectiva global da evolución da 
humanidade, e para conseguir ser capaces de elaborar unha interpretación dinámica 
desta que permita comprender a pluralidade de comunidades en que se distribúen os 
seres humanos e, de xeito particular, a propia. 

g) Valorar a diversidade cultural –puntos de vista, formas de vida, códigos morais– 
manifestando actitudes de respecto e tolerancia por outras culturas e por opinións 
que non coinciden coas propias, sempre que non sexan atentatorias contra a 
dignidade humana, sen renunciar por iso a un xuízo crítico sobre elas. 

h)  Comprender e identificar as novas necesidades sociais que se produciron a partir da 
revolución industrial e a maneira en que inflúen na organización das paisaxes rurais 
e urbanas. 

i) Coñecer os elementos técnicos básicos das manifestacións artísticas dentro da súa 
realidade socio-cultural, para aprender así a valorar o patrimonio natural, histórico, 
cultural e artístico, asumindo a responsabilidade que supón a súa conservación e 
apreciándoo como recurso para o enriquecemento individual e colectivo. 

j) Comprender a singularidade do patrimonio natural, histórico, cultural e lingüístico 
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galego, participando activamente na súa conservación e mellora. 
k) Adquirir e empregar o vocabulario específico que ofrecen as ciencias sociais para que 

a súa incorporación ao vocabulario habitual aumente a precisión no uso da linguaxe 
e enriqueza a comunicación. 

l) Obter, comprender e relacionar información verbal, escrita, gráfica, icónica, estatística 
e cartográfica procedente de fontes diversas, incluídas as que corresponden ao 
contorno físico e social, aos medios de comunicación e ás tecnoloxías da información. 
Aprender a tratala de xeito autónomo e crítico de acordo co fin perseguido, e 
comunicala aos demais de maneira organizada e intelixible. 

m) Identificar os elementos, de carácter xeográfico e histórico, que lle permitan entender 
a complexa realidade social, económica, política, cultural do mundo actual. 

n) Realizar tarefas en grupo e participar en debates cunha actitude construtiva, crítica e 
tolerante, fundamentando adecuadamente as opinións e valorando o diálogo como 
unha vía necesaria para a solución dos problemas humanos e sociais. 

o) Resolver problemas e levar a cabo estudos e investigacións escolares aplicando os 
instrumentos conceptuais, as técnicas e os procedementos básicos da indagación 
característicos das ciencias sociais. 

p) Coñecer o funcionamento das sociedades democráticas, apreciando os seus valores 
fundamentais e o feito de que os dereitos e liberdades humanas constitúen un logro 
irrenunciable da humanidade e unha condición necesaria para a paz. Denunciar, en 
consecuencia, actitudes e situacións discriminatorias e inxustas, amosándose 
solidario cos pobos, grupos sociais e persoas privados dos seus dereitos ou dos 
recursos económicos necesarios. 

q) Procurar a comprensión da realidade social galega actual como unha realidade 
dinámica e cambiante que se constrúe continuamente en contacto con outras 
sociedades e culturas. Asumir a necesidade de ordenación do territorio desde criterios 
sustentables, respectando o patrimonio natural e construíndo e recollendo, así 
mesmo, o panorama futuro que pode ofrecerse tras a análise destes presupostos. 

  

 No seguinte apartado faremos a concreción destes obxectivos segundo os contidos, 

criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe para cada curso. 
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4. CONCRECIÓN CURRICULARES PARA CADA CURSO. CONTIDOS 

MÍNIMOS. TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS. 

 
1º CICLO. 1º CURSO. 

 
CONCRECIÓN CURRICULAR 

 

 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

Grao mínimo 
consecución 

 Bloque 1. O medio físico   

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.1. A Terra: a Terra no 
Sistema Solar. 

▪ B1.1. Coñecer o Sistema Solar 
e establecer as relacións entre 
os movementos da terra e a 
existencia das estacións e do 
día e da noite, e comprender a 
súa importancia na distribución 
dos climas e da Biota. 

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

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ 50% 

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

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ 50% 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.2. Representación da 
Terra. Escala e linguaxe 
cartográfica. 

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

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

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ 50% 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.3. Proxeccións e 
sistemas de coordenadas. 
Imaxes de satélite e os 
seus principais usos. 

▪ B1.3. Analizar e identificar o 
mapa, e coñecer as imaxes de 
satélite e os seus usos 
principais. 

▪ XHB1.3.1. Clasifica e 
distingue tipos de imaxes de 
satélite e mapas. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ 50% 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.4. Localización. 
Latitude e lonxitude. 

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

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

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ 60% 

▪ XHB1.4.2. Localiza espazos 
xeográficos e lugares nun 
mapa, utilizando datos de 
coordenadas xeográficas. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ 60% 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.5. Trazos principais do 
relevo do mundo. Clima: 
elementos e factores. 
Diversidade climática no 
planeta. 

▪ B1.5. Localizar no mapamundi 
físico as principais unidades do 
relevo mundiais, os grandes 
ríos e as grandes zonas 
climáticas, e identificar as súas 
características. 

▪ XHB1.5.1. Sitúa nun mapa 
físico as principais unidades 
do relevo europeo e mundial. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ 50% 

▪ b 

▪ e 

▪ B1.6. Medio físico do 
mundo e de Europa: relevo 
e hidrografía. 

▪ B1.6. Ter unha visión global do 
medio físico europeo e mundial, 
e das súas características 

▪ XHB1.6.1. Localiza nun mapa 
físico mundial os elementos e 
as referencias físicas 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ 60% 



D.D. Xeografía e Historia. 
Programación didáctica. Curso 2021-22.  

16 

 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

Grao mínimo 
consecución 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

xerais. principais: mares e océanos, 
continentes, illas e 
arquipélagos máis 
importantes, ríos e cadeas 
montañosas principais. 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ XHB1.6.2. Elabora 
climogramas e mapas que 
sitúen os climas do mundo e 
reflictan os elementos máis 
importantes. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ 50% 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ m 

▪ B1.7. Medio natural 
europeo: principais trazos. 

▪ B1.7. Ser capaz de describir as 
peculiaridades do medio físico 
europeo. 

▪ XHB1.7.1. Explica as 
características xerais do 
relevo europeo. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ 50% 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.8. Unidades do relevo 
do espazo xeográfico 
europeo. 

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

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

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ 50% 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ h 

▪ m 

▪ B1.9. Conxuntos 
bioclimáticos do espazo 
xeográfico europeo.  

▪ B1.9. Coñecer, comparar e 
describir os grandes conxuntos 
bioclimáticos que conforman o 
espazo xeográfico europeo. 

▪ XHB1.9.1. Clasifica e localiza 
nun mapa os tipos de clima de 
Europa. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ 50% 

▪ XHB1.9.2. Distingue e localiza 
nun mapa as zonas 
bioclimáticas do noso 
continente. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ 50% 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ m 

▪ B1.10. Diversidade de 
espazos naturais 
europeos. 

▪ B1.10. Coñecer os principais 
espazos naturais do noso 
continente. 

▪ XHB1.10.1. Localiza nun 
mapa e en imaxes de satélite 
de Europa os principais 
espazos naturais. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ 50% 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ m 

▪ B1.11. Medio natural: áreas 
e problemas ambientais. 

▪ B1.11. Coñecer, describir e 
valorar a acción do ser humano 
sobre o ambiente e as súas 
consecuencias. 

▪ B1.11.1. Realiza procuras en 
medios impresos e dixitais 
referidas a problemas 
ambientais actuais, e localiza 
páxinas e recursos da web 
directamente relacionados 
con eles. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ 50% 

 Bloque 3. A Historia   

▪ g ▪ B3.1. Relación entre o ▪ B3.1. Recoñecer que o pasado ▪ XHB3.1.1. Identifica ▪ CSC ▪ 50% 
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 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

Grao mínimo 
consecución 

▪ l 

▪ ñ 

pasado, o presente e o 
futuro a través da historia. 

non está "morto e enterrado", 
senón que determina o 
presente e os posibles futuros e 
espazos, ou inflúe neles. 

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

▪ CCEC 

▪ g 

▪ l 

▪ ñ 

▪ B3.2. Fontes históricas. ▪ B3.2. Identificar, nomear e 
clasificar fontes históricas, e 
explicar diferenzas entre 
interpretacións de fontes 
diversas. 

▪ XHB3.2.1. Nomea e identifica 
catro clases de fontes 
históricas. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ 50% 

▪ XHB3.2.2. Comprende que a 
historia non se pode escribir 
sen fontes, sexan estas restos 
materiais ou textuais. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ 50% 

▪ XHB3.2.3. Compara dous 
relatos a distintas escalas 
temporais sobre as conquistas 
de Alexandre. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ 50% 

▪ l 

▪ ñ 

▪ B3.3. Cambio e 
continuidade. 

▪ B3.3. 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. 

▪ XHB3.3.1. Ordena 
temporalmente algúns feitos 
históricos e outros feitos 
salientables, utilizando para 
iso as nocións básicas de 
sucesión, duración e 
simultaneidade. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ 60% 

▪ f 

▪ l 

▪ ñ 

▪ B3.4. Tempo histórico. ▪ B3.4. Entender que os 
acontecementos e os procesos 
ocorren ao longo do tempo e á 
vez no tempo (diacronía e 
sincronía). 

▪ XHB3.4.1. Entende que varias 
culturas convivían á vez en 
diferentes enclaves 
xeográficos. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ 50% 

▪ h 

▪ l 

▪ ñ 

▪ B3.5. Vocabulario histórico 
e artístico. 

▪ B3.5. Utilizar o vocabulario 
histórico e artístico con 
precisión, inseríndoo no 
contexto adecuado. 

▪ XHB3.5.1. Utiliza o 
vocabulario histórico e 
artístico imprescindible para 
cada época. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ 60% 

▪ f 

▪ l 

▪ B3.6. Evolución das 
especies e a hominización. 

▪ B3.6. Entender o proceso de 
hominización. 

▪ XHB3.6.1. Recoñece os 
cambios evolutivos ata chegar 
á especie humana. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ 50% 

▪ f 

▪ l 

▪ B3.7. Periodización da 
Prehistoria e a Idade 
Antiga. 

▪ B3.7. Datar a Prehistoria e a 
Idade Antiga, e distinguir a 
escala temporal de etapas 
como estas. 

▪ XHB3.7.1. Distingue etapas 
dentro da historia antiga. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ 60% 

▪ f 

▪ g 

▪ l 

▪ B3.8. Prehistoria e Idade 
Antiga: visión global. 

▪ B3.8. Identificar e localizar no 
tempo e no espazo os procesos 
e os acontecementos históricos 
máis salientables da Prehistoria 
e da Idade Antiga, para adquirir 
unha perspectiva global da súa 
evolución. 

▪ XHB3.8.1. Realiza diversos 
tipos de eixes cronolóxicos e 
mapas históricos. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ 50% 

▪ c ▪ B3.9.1. Paleolítico: etapas; ▪ B3.9. Coñecer as ▪ XHB3.9.1. Explica a diferenza ▪ CSC ▪ 60% 
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 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

Grao mínimo 
consecución 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ ñ 

características das formas 
de vida; cazadores 
colectores. 

▪ B3.9.2. Neolítico: 
revolución agraria e 
expansión das sociedades 
humanas; sedentarismo; 
artesanía e comercio; 
organización social. 

▪ B3.9.3. Prehistoria galega: 
megálitos e petróglifos. 

características da vida humana 
correspondentes aos dous 
períodos en que se divide a 
Prehistoria: Paleolítico e 
Neolítico. 

entre os dous períodos en que 
se divide a prehistoria e 
describe as características 
básicas da vida en cada un. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ XHB3.9.2. Analiza a 
transcendencia da revolución 
neolítica e o papel da muller 
nela. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ 50% 

▪ l 

▪ n 

▪ B3.10. Aparición dos ritos: 
restos materiais e 
artísticos; pintura e 
escultura. 

▪ B3.10. Identificar os primeiros 
ritos relixiosos. 

▪ XHB3.10.1. Recoñece as 
funcións dos primeiros ritos 
relixiosos como os da "deusa 
nai". 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ 60% 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B3.11. Idade Antiga: 
primeiras civilizacións 
urbanas. Mesopotamia e 
Exipto. Sociedade, 
economía e política. 

▪ B3.11. Coñecer algunhas 
características da vida humana 
neste período, así como o 
establecemento e a difusión de 
diferentes culturas urbanas, 
despois do neolítico. 

▪ XHB3.11.1. Describe formas 
de organización socio-
económica e política, novas 
ata entón, como os imperios 
de Mesopotamia e de Exipto. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ 50% 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B3.12. Idade Antiga: 
invención da escritura. 

▪ B3.12. Recoñecer a 
importancia da descuberta da 
escritura. 

▪ XHB3.12.1. Diferencia entre 
as fontes prehistóricas (restos 
materiais e ágrafos) e as 
fontes históricas (textos). 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ 50% 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B3.13. Idade Antiga: 
historia de Exipto. 

▪ B3.13. Explicar as etapas en 
que se divide a historia de 
Exipto. 

▪ XHB3.13.1. Interpreta un 
mapa cronolóxico-xeográfico 
da expansión exipcia. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ 50% 

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

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ 60% 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B3.14. Idade Antiga: 
relixión exipcia. 

▪ B3.14. Identificar as principais 
características da relixión 
exipcia. 

▪ XHB3.14.1. Explica como 
materializaban os exipcios a 
súa crenza na vida do alén. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ 50% 

▪ XHB3.14.2. Realiza un mapa 
conceptual cos principais 
deuses do panteón exipcio. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ 60% 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B3.15. Idade Antiga: arte 
en Mesopotamia e Exipto. 

▪ B3.15. Localizar e describir 
algúns exemplos 
arquitectónicos de Exipto e de 
Mesopotamia. 

▪ XHB3.15.1. Localiza nun 
mapa os principais exemplos 
da arquitectura exipcia e da 
mesopotámica. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ 50% 

▪ a ▪ B3.16. Mundo clásico. ▪ B3.16. Coñecer os trazos ▪ XHB3.16.1. Identifica trazos ▪ CSC ▪ 60% 
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 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

Grao mínimo 
consecución 

▪ c 

▪ d 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

Grecia: as "polis" gregas e 
a súa expansión. 

principais das polis gregas e a 
transcendencia do concepto de 
democracia. 

da organización socio-política 
e económica das polis gregas 
a partir de fontes históricas de 
diferentes tipos 

▪ CAA 

▪ XHB3.16.2. Describe 
algunhas das diferenzas entre 
a democracia grega e as 
democracias actuais. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ 60% 

▪ g 

▪ l 

▪ B3.17. Mudo clásico. 
Grecia: expansión 
comercial e política das 
polis gregas. 

▪ B3.17. Entender a 
transcendencia do concepto de 
colonización. 

▪ XHB3.17.1. Localiza nun 
mapa histórico as colonias 
gregas do Mediterráneo. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ 50% 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ g 

▪ l 

▪ B3.18. Mundo clásico. 
Imperio de Alexandre 
Magno e os seus 
sucesores: helenismo. 

▪ B3.18. Distinguir entre o 
sistema político grego e o 
helenístico. 

▪ XHB3.18.1. Elabora un mapa 
do imperio de Alexandre. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ 50% 

▪ XHB3.8.2. Contrasta as 
accións políticas da Atenas de 
Pericles co imperio de 
Alexandre Magno. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ 50% 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B3.19. Mundo clásico. 
Grecia e o helenismo: arte, 
ciencia, teatro e filosofía. 

▪ B3.19. Entender o alcance do 
clásico na arte e na cultura 
occidentais. 

▪ XHB3.19.1. Explica as 
características esenciais da 
arte grega e a súa evolución 
no tempo. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ 60% 

▪ XHB3.19.2. Dá exemplos 
representativos das áreas do 
saber grego, e discute por que 
se considera que a cultura 
europea parte da Grecia 
clásica. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ 50% 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ g 

▪ l 

▪ B3.20. Mundo clásico: orixe 
e etapas da historia de 
Roma. República e 
imperio: organización 
política e expansión 
colonial polo Mediterráneo. 
Cristianismo. 

▪ B3.20. Caracterizar os trazos 
principais da sociedade, a 
economía e a cultura romanas, 
e recoñecer os conceptos de 
cambio e continuidade na 
historia da Roma antiga. 

▪ XHB3.20.1. Confecciona un 
mapa coas etapas da 
expansión de Roma. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ 60% 

▪ XHB3.20.2. Identifica 
diferenzas e semellanzas 
entre as formas de vida 
republicanas e as do imperio 
na Roma antiga. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ 50% 

▪ g 

▪ l 

▪ n 

▪ ñ 

▪ B3.21. Mundo clásico. Arte 
romana: arquitectura, 
escultura e pintura. 

▪ B3.21. Identificar e describir os 
trazos característicos de obras 
da arte grega e romana, 
diferenciando entre os que son 
específicos. 

▪ XHB3.21.1. Compara obras 
arquitectónicas e escultóricas 
de época grega e romana. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ 60% 

▪ g 

▪ l 

▪ n 

▪ B3.22. Península Ibérica: 
pobos prerromanos; 
Hispania romana; 
Gallaecia. Proceso de 
romanización. A cidade e o 

▪ B3.22. Establecer conexións 
entre o pasado da Hispania 
romana e o presente. 

▪ XHB3.22.1. Fai un mapa da 
Península Ibérica onde se 
reflicten os cambios 
administrativos en época 
romana. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ 50% 
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 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

Grao mínimo 
consecución 

▪ ñ 
campo. 

▪ XHB3.22.2. Analiza exemplos 
do legado romano que 
sobreviven na actualidade. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ 50% 

▪ XHB3.22.3. Entende o que 
significou a romanización en 
distintos ámbitos sociais e 
xeográficos. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ 50% 

 
 

CONTIDOS MÍNIMOS. 1º ESO. 
 

1. Localizar lugares ou espazos nun mapa  utilizando datos de coordenadas xeográficas 
e  obter información sobre o espazo representado a partir da lenda e da simboloxía, 
e elaborar mapas sinxelos iniciándose no emprego de recursos informáticos. 

2. Localizar nun mapa os elementos básicos que configuran o medio físico mundial, de 
España e de Galicia, caracterizando os trazos que predominan nun espazo concreto. 

3. Comparar os trazos físicos máis destacados (relevo, clima, augas e elementos 
bioxeográficos) que configuran os grandes medios naturais do planeta, localizándoos 
no espazo representado e analizando exemplos das paisaxes que resultan da 
actividade humana. 

4. Interpretar a paisaxe do seu contorno, identificando os seus trazos característicos e 
relacionando elementos físicos, recursos e formas de asentamento rurais ou urbanos. 

5. Identificar e explicar exemplos de riscos e de impactos que a acción humana ten sobre 
o medio, analizando as súas causas e efectos, e aportando medidas e condutas para 
prevelos e limitalos, facendo unha especial referencia ó ámbito galego. 

6. Utilizar as convencións e unidades cronolóxicas e as nocións de evolución e cambio, 
aplicándoas a feitos e procesos referidos á prehistoria e historia antiga do mundo, da 
Península Ibérica e de Galicia. 

7. Identificar e expoñer os cambios que supuxo a revolución neolítica na evolución da 
humanidade e valorar a súa importancia e as súas consecuencias ó comparalos cos 
elementos que conformaron as sociedades cazadoras e recolectoras. 

8. Diferenciar os trazos que caracterizan algunha das primeiras civilizacións urbanas e 
das civilizacións grega e romana, identificando os elementos orixinais destas últimas 
e valorando aspectos relevantes da súa contribución á civilización occidental. 

9. Comprender os trazos característicos da cultura castrexa, a área xeográfica na que 
se desenvolven e a súa particular forma de ocupación do territorio. 

10. Caracterizar os trazos da organización política, económica e social das civilizacións 
grega e romana na súa época de expansión, valorando a transcendencia da 
romanización en Hispania e en Gallaecia e a pervivencia do seu legado. 

11. Realizar unha lectura comprensiva de fontes de información e comunicar a 
información obtida de forma correcta por escrito. 
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TEMPORALIZACIÓN. 
 

UNIDADE TRIMESTRE 

Bloque 1. Unidade 1: O planeta Terra 1º 

Bloque 1. Unidade 2: O relevo 1º 

Bloque 1. Unidade 3: A hidrosfera 1º 

Bloque 1: Unidade 4: Os climas 1º 

Bloque 1: Unidade 5: As paisaxes 2º 

Bloque 1: Unidade 6: Problemas ambientais 2º 

Bloque 2:Unidade 7: A Prehistoria 2º 

Bloque 2: Unidade 8: Primeiras Civilizacións 2º 

Bloque 2: Unidade 9: Grecia 3º 

Bloque 2: Unidade 10: Colonizacións e pobos prerromanos 3º 

Bloque 2: Unidade 11: Roma 3º 

Bloque 2: Unidade 12: A Hispania Romana 3º 
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1º CICLO. 2º CURSO. 
 

CONCRECIÓN CURRICULAR. 
 
 

 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

Grao mínimo 
de 

consecución 

 Bloque 1. O medio físico   

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.1. Localización. 
Latitude e lonxitude. 

▪ B1.1. Localizar espazos 
xeográficos e lugares nun mapa 
ou nunha imaxe de satélite, 
utilizando datos de 
coordenadas xeográficas. 

▪ XHB1.1.1. Localiza espazos 
xeográficos e lugares nun 
mapa de España e de Galicia, 
utilizando datos de 
coordenadas xeográficas. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ 50% 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.2. Características 
xerais do medio físico de 
España e de Galicia. 

▪ B1.2. Ter unha visión global do 
medio físico de España e de 
Galicia, e das súas 
características xerais. 

▪ XHB1.2.1. Enumera e 
describe as peculiaridades do 
medio físico español e galego. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ 50% 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.3. Medio físico de 
España: relevo e 
hidrografía. 

▪ B1.3. Situar no mapa de 
España as unidades e os 
elementos principais do relevo 
peninsular, así como os 
grandes conxuntos ou espazos 
bioclimáticos. 

▪ XHB1.3.1. Sitúa nun mapa 
físico as principais unidades 
do relevo español. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ 50% 

▪ XHB1.3.2. Describe as 
unidades de relevo con axuda 
do mapa físico de España. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ 50% 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.4. Medio físico de 
Galicia: relevo e 
hidrografía. 

▪ B1.4. Situar no mapa de Galicia 
as unidades e os elementos 
principais do relevo, así como 
os grandes conxuntos ou 
espazos bioclimáticos. 

▪ XHB1.4.1. Sitúa nun mapa 
físico as principais unidades 
do relevo galego. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ 60% 

▪ XHB1.4.2. Describe as 
unidades de relevo con axuda 
do mapa físico de Galicia. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ 50% 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.5. Clima: elementos e 
factores. Diversidade 
climática da Península 
Ibérica e de Galicia. 

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

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

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ 60% 

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

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ 50% 
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 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

Grao mínimo 
de 

consecución 

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

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ 50% 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ m 

▪ B1.6. Diversidade de 
paisaxes. Zonas 
bioclimáticas da Península 
Ibérica e de Galicia. 

▪ B1.6. Coñecer os principais 
espazos naturais de España e 
de Galicia. 

▪ XHB1.6.1. Distingue e localiza 
nun mapa as paisaxes de 
España e de Galicia. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ 50% 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ m 

▪ ñ 

▪ B1.7. Medio natural e 
problemas ambientais en 
España. 

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

▪ XHB1.7.1. Realiza procuras 
en medios impresos e dixitais 
referidas a problemas 
ambientais actuais en España 
e en Galicia, e localiza páxinas 
e recursos da web 
directamente relacionados 
con eles. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ 50% 

 Bloque 2. O espazo humano   

▪ b 

▪ c 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B2.1. Poboación mundial: 
modelos demográficos e 
movementos migratorios. 

▪ B2.1. Comentar a información 
en mapas do mundo sobre a 
densidade de poboación e as 
migracións. 

▪ XHB2.1.1. Localiza no mapa 
mundial os continentes e as 
áreas máis densamente 
poboadas. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ 60% 

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

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ 60% 

▪ b 

▪ c 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.2. Poboación europea: 
distribución e evolución. 

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

▪ XHB2.2.1. Explica as 
características da poboación 
europea. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ 60% 

▪ XHB2.2.2. Compara entre 
países a poboación europea 
segundo a súa distribución, a 
súa evolución e a súa 
dinámica. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ 50% 
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 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

Grao mínimo 
de 

consecución 

▪ b 

▪ c 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.3. Poboación española: 
evolución, distribución e 
dinámica. Movementos 
migratorios. 

▪ B2.3. Analizar as 
características da poboación 
española, a súa distribución, 
dinámica e evolución, e os 
movementos migratorios. 

▪ XHB2.3.1. Explica a pirámide 
de poboación de España e das 
súas comunidades 
autónomas. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ 60% 

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

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ 50% 

▪ b 

▪ c 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.4. Poboación de 
Galicia: evolución, 
distribución e dinámica. 
Movementos migratorios. 

▪ B2.4. Analiza as características 
da poboación de Galicia, a súa 
distribución, dinámica e 
evolución, e os movementos 
migratorios 

▪ XHB2.4.1. Coñece o proceso 
da emigración galega, as súas 
etapas e os destinos 
principais.  

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ 60% 

▪ b 

▪ c 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.5. Proceso de 
urbanización no planeta. 

▪ B2.5. Sinalar nun mapamundi 
as grandes áreas urbanas, e 
identificar e comentar o papel 
das cidades mundiais como 
dinamizadoras da economía 
das súas rexións. 

▪ XHB2.5.1. Realiza un gráfico 
con datos da evolución do 
crecemento da poboación 
urbana no mundo. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ 50% 

▪ XHB2.5.2. Sitúa no mapa do 
mundo as vinte cidades máis 
poboadas, di a que país 
pertencen e explica a súa 
posición económica. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ 50% 

▪ b 

▪ c 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.6. A cidade e o proceso 
de urbanización europeo. 

▪ B2.6. Comprender o proceso de 
urbanización, os seus proles e 
os seus contras en Europa. 

▪ XHB2.6.1. Resume elementos 
que diferencien o urbano e o 
rural en Europa. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ 50% 

▪ XHB2.6.2. Distingue os tipos 
de cidades do noso 
continente. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ 50% 
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 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

Grao mínimo 
de 

consecución 

▪ b 

▪ c 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ ñ 

 

▪ B2.7. A cidade e o proceso 
de urbanización en España 
e en Galicia. 

▪ B2.7. Recoñecer as 
características das cidades 
españolas e galegas, e as 
formas de ocupación do espazo 
urbano. 

▪ XHB2.7.1. Interpreta textos 
que expliquen as 
características das cidades de 
España e de Galicia, 
axudándose de internet ou de 
medios de comunicación 
escrita. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ 50% 

▪ b 

▪ c 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ m 

▪ ñ 

▪ B2.8. Diversidade de 
medios naturais en España 
e en Galicia. 

▪ B2.8. Coñecer os principais 
espazos naturais protexidos a 
nivel peninsular e insular. 

▪ XHB2.8.1. Sitúa os parques 
naturais españois nun mapa, e 
explica a situación actual 
dalgúns deles. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ 60% 

▪ XHB2.8.2. Elabora gráficos de 
distinto tipo (lineais, de barra e 
de sectores) en soportes 
virtuais ou analóxicos, que 
reflictan información 
económica e demográfica de 
países ou áreas xeográficas a 
partir dos datos elixidos. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ 50% 

▪ b 

▪ c 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ m 

▪ ñ 

 

▪ B2.9. Paisaxes no territorio 
español e galego. 

▪ B2.9. Identificar as principais 
paisaxes humanizadas 
españolas e galegas, e 
identificalas por comunidades 
autónomas. 

▪ XHB2.9.1. Clasifica as 
principais paisaxes 
humanizadas españolas a 
través de imaxes. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ 50% 

▪ b 

▪ c 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ m 

▪ ñ 

 

 

▪ B2.10. Principais retos e 
problemas ambientais en 
España. 

▪ B2.10. Coñecer e analizar os 
problemas e os retos 
ambientais que afronta España, 
a súa orixe e as posibles vías 
para afrontar estes problemas. 

▪ XHB2.10.1. Compara 
paisaxes humanizadas 
españolas segundo a súa 
actividade económica. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ 50% 

 Bloque 3. A historia   
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 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

Grao mínimo 
de 

consecución 

▪ f 

▪ l 

▪ ñ 

▪ B3.1. Relación entre o 
pasado, o presente e o 
futuro a través da historia. 

▪ B3.1. Recoñecer que o pasado 
non está "morto e enterrado", 
senón que determina o 
presente e os posibles futuros e 
espazos, ou inflúe neles. 

▪ XHB3.1.1. Identifica 
elementos materiais, culturais 
ou ideolóxicos que son 
herdanza do pasado. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ 50% 

▪ g 

▪ l 

▪ ñ 

▪ B3.2. Fontes históricas. ▪ B3.2. Identificar, nomear e 
clasificar fontes históricas, e 
explicar diferenzas entre 
interpretacións de fontes 
diversas. 

▪ XHB3.2.1. Nomea e identifica 
catro clases de fontes 
históricas. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ 50% 

▪ XHB3.2.2. Comprende que a 
historia non se pode escribir 
sen fontes, xa sexan estas 
restos materiais ou textuais. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ 50% 

▪ l 

▪ ñ 

▪ B3.3. Cambio e 
continuidade. 

▪ B3.3. 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. 

▪ XHB3.3.1. Ordena 
temporalmente algúns feitos 
históricos e outros feitos 
salientables, utilizando para 
iso as nocións básicas de 
sucesión, duración e 
simultaneidade. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ 50% 

▪ XHB3.3.2. Realiza diversos 
tipos de eixes cronolóxicos e 
mapas históricos. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ 50% 

▪ f 

▪ l 

▪ ñ 

▪ B3.4. Tempo histórico. ▪ B3.4. Entender que os 
acontecementos e os procesos 
ocorren ao longo do tempo e á 
vez no tempo (diacronía e 
sincronía). 

▪ XHB3.4.1. Entende que varias 
culturas convivían á vez en 
diferentes enclaves 
xeográficos. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ 50% 

▪ l 

▪ h 

▪ ñ 

▪ B3.5. Vocabulario histórico 
e artístico. 

▪ B3.5. Utilizar o vocabulario 
histórico e artístico con 
precisión, inseríndoo no 
contexto adecuado. 

▪ XHB3.5.1. Utiliza o 
vocabulario histórico e 
artístico imprescindible para 
cada época. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ 60% 

▪ g 

▪ l 

▪ B3.6. Idade Media: 
concepto e as subetapas 
(alta, plena e baixa Idade 
Media). 

▪ B3.6. Caracterizar a alta Idade 
Media en Europa e recoñecer a 
dificultade da falta de fontes 
históricas neste período. 

▪ XHB3.6.1. Utiliza as fontes 
históricas e entende os límites 
do que se pode escribir sobre 
o pasado. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ 50% 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ g 

 

▪ B3.7. Caída do Imperio 
Romano en Occidente: 
división política e invasións 
xermánicas. Imperio 
Bizantino e reinos 
xermánicos. 

B3.7. Describir a nova 
situación económica, social e 
política dos reinos 
xermánicos. 

▪ XHB3.7.1. Compara as formas 
de vida (en diversos aspectos) 
do Imperio Romano coas dos 
reinos xermánicos 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ 50% 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ g 

▪ B3.8. Feudalismo. ▪ B3.8. Explicar a organización 
feudal e as súas 
consecuencias. 

▪ XHB3.8.1. Caracteriza a 
sociedade feudal e as 
relacións entre señores e 
campesiños. 

▪ CSC ▪ 60% 
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 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

Grao mínimo 
de 

consecución 

▪ l 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ f 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B3.9. Islam. Península 
Ibérica: invasión musulmá. 
Evolución de Al-Andalus e 
dos reinos cristiáns. 

▪ B3.9. Analizar a evolución dos 
reinos cristiáns e musulmáns, 
nos seus aspectos 
socioeconómicos, políticos e 
culturais. 

▪ XHB3.9.1. Comprende as 
orixes do Islam e o seu 
alcance posterior. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ 60% 

▪ XHB3.9.2. Explica a 
importancia de Al-Andalus na 
Idade Media. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ CCL 

▪ 60% 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ ñ 

▪ B3.10. Reconquista e 
repoboación. 

▪ B3.10. Entender o proceso das 
conquistas e a repoboación dos 
reinos cristiáns na Península 
Ibérica e as súas relacións con 
Al-Andalus. 

▪ XHB3.10.1. Interpreta mapas 
que describen os procesos de 
conquista e repoboación 
cristiás na Península Ibérica. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ 50% 

▪ XHB3.10.2. Explica a 
importancia do Camiño de 
Santiago. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ 60% 

▪ l ▪ B3.11. Expansión 
comercial europea e 
recuperación das cidades. 
Crise da baixa Idade 
Media: a ‘Peste Negra’ e as 
súas consecuencias. 

▪ B3.11. Entender o concepto de 
crise e as súas consecuencias 
económicas e sociais. 

▪ XHB3.11.1. Comprende o 
impacto dunha crise 
demográfica e económica nas 
sociedades medievais 
europeas. 

▪ CSC ▪ 50% 

▪ l 

▪ h 

▪ n 

▪ ñ 

▪ B3.12. Arte románica, 
gótica e islámica.  

▪ B3.12. Comprender as 
características e as funcións da 
arte na Idade Media. 

▪ XHB3.12.1. Describe 
características da arte 
románica, gótica e islámica. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ 60% 

 
 

CONTIDOS MÍNIMOS 
 

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

2. Ter unha visión global do medio físico de España e de Galicia, e das súas 
características xerais. 

3. Situar no mapa de España, as unidades e os elementos principais do relevo 
peninsular, así como os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos. 

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

5. Analizar as características da poboación española e galega, a súa distribución, 
dinámica e evolución, e os movementos migratorios. 
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6. Sinalar nun mapamundi as grandes áreas urbanas, e identificar e comentar o papel 
das cidades mundiais como dinamizadoras da economía das súas rexións. 

7. Recoñecer as características das cidades españolas e galegas, e as formas de 
ocupación do espazo urbano. 

8. Identificar as principais paisaxes humanizadas españolas e galegas, e identificalas 
por comunidades autónomas. 

9. Describir a nova situación económica, social e política dos reinos xermánicos 
10. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. 
11. Analizar a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns, nos seus aspectos 

socioeconómicos, políticos e culturais . 
12. Comprender as características e as funcións da arte na Idade Media. 

 
 

TEMPORALIZACIÓN. 
 

UNIDADE TRIMESTRE 

Bloque 3: Unidade 5: A xermanización e o inicio da Idade Media 1º 

Bloque 3: Unidade 6: O feudalismo 1º 

Bloque 3:Unidade 7: O Islam 1º 

Bloque 3: Unidade 8: A Península Ibérica na Idade Media 2º 

Bloque 3: Unidade 9: A Baixa Idade Media 2º 

Bloque 3: Unidade 10: A arte medieval 2º 

Bloque 1. Unidade 1: O medio físico de España e Galicia 2º 

Bloque 1. Unidade 2: O clima e as paisaxes de España e Galicia 3º 

Bloque 2. Unidade 3: A poboación 3º 

Bloque 2: Unidade 4: Xeografía urbana 3º 
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1º CICLO. 3º CURSO. 
 

CONCRECIÓNS CURRICULARES 
 

 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao mínimo 
de 

consecución 

 Bloque 1. O medio físico   

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.1. Localización. Latitude 
e lonxitude 

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

▪ XHB1.1.1. Clasifica e 
distingue tipos de mapas e 
imaxes satélite. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ 50% 

▪ XHB1.1.2. Localiza espazos 
xeográficos e lugares nun 
mapa utilizando datos de 
coordenadas xeográficas. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ 50% 

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

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ 50% 

 Bloque 2. O espazo humano   

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ l 

▪ h 

▪ B2.1. Organización política 
e territorial de España. 

▪ B2.1. Coñecer a organización 
administrativa e territorial de 
España. 

▪ XHB2.1.1. Distingue nun 
mapa político a distribución 
territorial de España: 
comunidades autónomas, 
capitais, provincias e illas. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ 60% 

▪ b 

▪ e 

▪ c 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.2. Sectores de 
actividade económica. 

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

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

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ 60% 

▪ b 

▪ c 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.3. Sectores económicos 
en Europa, en España e en 
Galicia. 

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

▪ XHB2.3.1. Diferencia os 
sectores económicos 
europeos. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ 60% 
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 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao mínimo 
de 

consecución 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.4. Sistemas 
económicos do mundo. 

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

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

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ 50% 

▪ b 

▪ c 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ m 

▪ ñ 

▪ B2.5. Aproveitamento e 
futuro dos recursos 
naturais. Desenvolvemento 
sustentable. 

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

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

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ 60% 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.6. Recursos naturais e 
actividades agrarias. 

▪ B2.6. Localizar os recursos 
agrarios e naturais no mapa 
mundial. 

▪ XHB2.6.1. Sitúa no mapa as 
principais zonas cerealistas, 
como exemplo de recurso 
agrario no mundo, e as máis 
importantes masas forestais 
do mundo. 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ 50% 

▪ XHB2.6.2. Localiza e identifica 
nun mapa as principais zonas 
produtoras de minerais no 
mundo. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ 50% 

▪ XHB2.6.3. Localiza e identifica 
nun mapa as principais zonas 
produtoras e consumidoras de 
enerxía no mundo. 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CMCCT 

▪ 50% 

▪ XHB2.6.4. Identifica e nomea 
algunhas enerxías 
alternativas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CMCCT 

▪ 60% 

▪ b 

▪ c 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ m 

▪ B2.7. Pesca: tipos e 
problemática. 

▪ B2.7. Explica e localiza os tipos 
de pesca e os seus problemas. 

▪ XHB2.7.1. Procura 
información sobre a 
sobreexplotación dos 
caladoiros de pesca, usando 
recursos impresos e dixitais. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ 50% 
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 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao mínimo 
de 

consecución 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.8. Sector industrial. 
Rexións industrializadas do 
mundo. 

▪ B2.8. Explicar a distribución 
desigual das rexións 
industrializadas no mundo. 

▪ XHB2.8.1. Localiza nun mapa 
os países máis 
industrializados do mundo, a 
través de lendas e símbolos 
adecuados.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ 60% 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.9. Actividades 
terciarias: transporte. 

▪ B2.9. Analizar o impacto dos 
medios de transporte no seu 
contorno. 

▪ XHB2.9.1. Traza sobre un 
mapamundi o itinerario que 
segue un produto agrario e 
outro gandeiro desde a súa 
colleita ata o seu consumo en 
zonas afastadas, e extrae 
conclusións. 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ 50% 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.10. Actividades 
terciarias: comercio. 

▪ B2.10. Entender os fluxos e os 
bloques comerciais. 

▪ XHB2.10.1. Define os 
indicadores que miden os 
intercambios económicos dun 
país. 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ 50% 

▪ XHB2.10.2. Describe as 
características do comercio 
internacional na actualidade. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ 60% 

▪ XHB2.10.3. Enumera as 
características dos bloques 
comerciais e as razóns polas 
que se constitúen. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ 50% 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.11. Turismo. ▪ B2.11. Analizar o 
desenvolvemento do turismo e 
a súa importancia económica. 

▪ XHB2.11.1. Identifica os tipos 
de turismo e os seus efectos 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CSIEE 

▪ CD 

▪ 60% 

▪ XHB2.11.2. Valora a 
importancia do turismo na 
economía española e galega. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CSIEE 

▪ CD 

▪ 50% 

▪ b 

▪ c 

▪ e 

▪  B2.12. Causas do 
desenvolvemento desigual 
no mundo. Débeda 
externa. 

▪ B2.12. Analizar gráficos de 
barras por países e textos onde 
se reflictan os niveis de 
consumo, o comercio desigual 
e a débeda externa entre 

▪ XHB2.12.1. Comparar as 
características do consumo 
interior de países como Brasil 
e Francia. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ 50% 
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 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao mínimo 
de 

consecución 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ m 

países en desenvolvemento e 
os desenvolvidos. 

▪ CSIEE 

▪ CD 

▪ XHB2.12.2. Crea mapas 
conceptuais, usando recursos 
impresos e dixitais, para 
explicar o funcionamento do 
comercio, e sinala os 
organismos que agrupan as 
zonas comerciais. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ CD 

▪ 50% 

▪ XHB2.12.3. Describe o 
funcionamento dos 
intercambios a nivel 
internacional, utilizando 
mapas temáticos e gráficos 
nos que se reflictan as liñas de 
intercambio. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ 50% 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.13. Tensións mundiais 
e subdesenvolvemento. 
Solucións ao problema. 

▪ B2.13. Relacionar áreas de 
conflito bélico no mundo con 
factores económicos. 

▪ XHB2.13.1. Realiza un 
informe sobre as medidas 
para tratar de superar as 
situacións de pobreza. 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CCL 

▪ 50% 

▪ XHB2.13.2. Sinala áreas de 
conflito bélico no mapamundi 
e relaciónaas con factores 
económicos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ 50% 

 Bloque 3. A historia   

▪ f 

▪ l 

▪ ñ 

▪ B3.1. Relación entre o 
pasado, o presente e o 
futuro a través da historia 

▪ B3.1. Recoñecer que o pasado 
non está "morto e enterrado", 
senón que determina o 
presente e os posibles futuros e 
espazos, ou inflúe neles. 

▪ XHB3.1.1. Identifica 
elementos materiais, culturais 
ou ideolóxicos que son 
herdanza do pasado 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ 50% 

▪ h 

▪ l 

▪ ñ 

▪ B3.2. Fontes históricas. ▪ B3.2. Identificar, nomear e 
clasificar fontes históricas, e 
explicar diferenzas entre 
interpretacións de fontes 
diversas. 

▪ XHB3.2.1. Nomea e identifica 
catro clases de fontes 
históricas. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ 50% 

▪ XHB3.2.2. Comprende que a 
historia non se pode escribir 
sen fontes, xa sexan estas 
restos materiais ou textuais. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ 50% 

▪ l 

▪ ñ 

▪ B3.3. Cambio e 
continuidade. 

▪ B3.3. Explicar as 
características de cada tempo 
histórico e certos 
acontecementos que 
determinaron cambios 

▪ XHB3.3.1. Ordena 
temporalmente algúns feitos 
históricos e outros feitos 
salientables, utilizando para 
iso as nocións básicas de 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ 50% 
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 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao mínimo 
de 

consecución 

fundamentais no rumbo da 
historia, diferenciando períodos 
que facilitan o seu estudo e a 
súa interpretación. 

sucesión, duración e 
simultaneidade. 

▪ XHB3.3.2. Realiza diversos 
tipos de eixes cronolóxicos e 
mapas históricos. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ 60% 

▪ f 

▪ l 

▪ ñ 

▪ B3.4. Tempo histórico. ▪ B3.4. Entender que os 
acontecementos e os procesos 
ocorren ao longo do tempo e á 
vez no tempo (diacronía e 
sincronía) 

▪ XHB3.4.1. Entende que varias 
culturas convivían á vez en 
diferentes enclaves 
xeográficos. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ 60% 

▪ h 

▪ l 

▪ ñ 

▪ B3.5. Vocabulario histórico 
e artístico. 

▪ B3.5. Utilizar o vocabulario 
histórico e artístico con 
precisión, inseríndoo no 
contexto adecuado. 

▪ XHB3.5.1. Utiliza o 
vocabulario histórico e 
artístico imprescindible para 
cada época. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ 60% 

▪ g 

▪ l 

▪ B3.6. Idade Moderna: 
concepto e datación. 

▪ B3.6. Comprender a 
significación histórica da etapa 
do Renacemento en Europa. 

▪ XHB3.6.1. Distingue modos 
de periodización histórica 
(Idade Moderna, 
Renacemento, Barroco, 
Absolutismo, etc.). 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ 60% 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B3.7. Renacemento e 
Humanismo: alcance 
posterior. 

▪ B3.7. Relacionar o alcance da 
nova ollada dos humanistas, 
artistas e científicos do 
Renacemento con etapas 
anteriores e posteriores. 

▪ XHB3.7.1. Identifica trazos do 
Renacemento e do 
Humanismo na historia 
europea, a partir de fontes 
históricas de diversos tipos. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ 60% 

▪ l 

▪ n 

▪ ñ 

▪ B3.8. Arte renacentista e 
barroca. 

▪ B3.8. Coñecer a importancia da 
arte renacentista e barroca en 
Europa e en América. 

▪ XHB3.8.1. Coñece obras e 
legado de artistas, humanistas 
e científicos da época. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ CCL 

▪ 60% 

▪ g 

▪ l 

▪ h 

▪ n 

▪ ñ 

▪ B3.9. Principais 
manifestacións da cultura 
dos séculos XVI e XVII. 

▪ B3.9. Coñecer a importancia 
dalgúns autores e obras destes 
séculos. 

▪ XHB3.9.1. Analiza obras, ou 
fragmentos delas, dalgúns 
autores desta época no seu 
contexto. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ 50% 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ g 

▪ l 

▪ B3.10. Estado moderno: 
monarquías autoritarias, 
parlamentarias e 
absolutas. 

▪ B3.10. Comprender a diferenza 
entre os reinos medievais e as 
monarquías modernas. 

▪ XHB3.10.1. Distingue as 
características de réximes 
monárquicos autoritarios, 
parlamentarios e absolutos. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ 60% 
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 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao mínimo 
de 

consecución 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ g 

▪ l 

▪ B3.11. Monarquías 
modernas: unión dinástica 
de Castela e Aragón. 
Posición de Galicia. 

▪ B3.11. Analizar o reinado dos 
Reis Católicos como unha 
etapa de transición entre a 
Idade Media e a Idade 
Moderna. 

▪ XHB3.11.1. Comprende os 
conceptos de cambio e 
continuidade en relación co 
reinado dos Reis Católicos. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ 50% 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ m 

▪ B3.12. Descubertas 
xeográficas: Castela e 
Portugal. Conquista e 
colonización de América. 

▪ B3.12. Entender os procesos 
de conquista e colonización, e 
as súas consecuencias. 

▪ XHB3.12.1. Explica as causas 
que conduciron á descuberta 
de América para Europa, a 
súa conquista e a súa 
colonización. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ 60% 

▪ XHB3.12.2. Coñece os 
principais feitos da expansión 
de Aragón e de Castela polo 
mundo. 

▪ CSC ▪ 50% 

▪ XHB3.12.3. Sopesa 
interpretacións conflitivas 
sobre a conquista e a 
colonización de América. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ 50% 

▪ g 

▪ l 

▪ B3.13. Os conflitos 
europeos nos séculos XVI 
e XVII a través das políticas 
dos Austrias: reforma, 
contrarreforma e guerras 
de relixión; loita pola 
hexemonía e guerra dos 
Trinta Anos. 

▪ B3.13. Coñecer trazos das 
políticas internas e as relacións 
exteriores dos séculos XVI e 
XVII en Europa. 

▪ XHB3.13.1. Analiza as 
relacións entre os reinos 
europeos que conducen a 
guerras como a dos "Trinta 
Anos". 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ 60% 

 
 

CONTIDOS MÍNIMOS 
 

1. Identificar os principais axentes e institucións económicas así como as funcións que 
desempeñan no marco dunha economía cada vez máis interdependente, e aplicar 
este coñecemento á análise e valoración crítica dalgunhas realidades actuais. 

2. Caracterizar os principais sistemas de explotación agraria e pesqueira existentes no 
mundo, e as paisaxes ás que dan lugar, localizando algúns exemplos representativos 
dos mesmos, e utilizar esa caracterización para analizar algúns problemas do campo 
e da pesca español e galego, identificando as súas orixes históricas.. 

3. Comprender e describir as transformacións que nos campos das tecnoloxías, da 
organización empresarial e da localización se están producindo nas actividades, 
espazos e paisaxes industriais, localizando e caracterizando os principais centros de 
produción no mundo, España e Galicia, e analizando as relacións de intercambio 
desigual. 

4. Identificar o desenvolvemento e a transformación recente das actividades terciarias, 
para entender os cambios que se están producindo tanto nas relacións económicas 
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como sociais, e analizar as súas diversas repercusións espaciais, en particular no 
ámbito galego. 

5. Describir algún caso, con preferencia do ámbito galego, que mostre as consecuencias 
medio ambientais das actividades económicas e os comportamentos individuais e 
colectivos, recoñecendo as formas de desenvolvemento sostible e aportando algún 
exemplo de medidas correctoras, así como de acordos e políticas para frear o 
deterioro do medio ambiente. 

6. Identificar e localizar os principais países e áreas xeoeconómicas e culturais do 
mundo, os estados europeos, e as comunidades autónomas de España, coñecendo 
a estrutura da Unión Europea e a organización político-administrativa e territorial 
galega e española. 

7. Comprender os trazos xeográficos comúns e diversos que caracterizan o territorio 
español e galego, e explicar as causas da súa diferente organización e os contrastes 
internos a partir do papel dos principais centros e eixos de actividade económica e de 
comunicación, en canto vertebradores do espazo. 

8. Analizar indicadores socioeconómicos de diferentes países para comprender os 
conceptos de desenvolvemento humano e de estado de benestar, e recoñecer 
desequilibrios na súa distribución e a dos recursos, explicando algunhas das súas 
causas e consecuencias, e amosando sensibilidade ante as desigualdades. 

9. Analizar algún exemplo representativo das tendencias migratorias na actualidade, 
identificando as súas causas e relacionándoas co proceso de globalización, así como 
as consecuencias para os países receptores e emisores, e manifestando actitudes de 
solidariedade ante este fenómeno. 

10. Utilizar fontes diversas para obter, relacionar e procesar información sobre feitos 
sociais e comunicar as conclusións de forma organizada e intelixible, empregando 
para isto as posibilidades que ofrecen as TICs. 

11. Participar en debates sobre cuestións de actualidade. 
12. Coñece-las causas e consecuencias dos descubrimentos. 
13. Identifica-los principais cambios que se producen na Idade Moderna a nivel 

económico, social, político, relixioso e cultural. 
14. Analiza-lo reinado dos RRCC como a base do estado español. 
15. Establece-las diferenzas entre o século XVI e XVII en España, como o fin da 

hexemonía e o inicio da decadencia. 
16. Diferencia-los diferentes movementos de reforma e Contrarreforma.  

 
TEMPORALIZACIÓN. 

 

UNIDADE TRIMESTRE 

Bloque 1. Unidade 1: O medio físico 1º 

Bloque 2: Unidade 2: A organización política do mundo 1º 

Bloque 2. Unidade 3: O mundo, unha economía globalizada 1º 

Bloque 2: Unidade 4: O sector primario 1º 

Bloque 2: Unidade 5: O sector secundaria 2º 

Bloque 2: Unidade 6: O sector terciario 2º 

Bloque 2: Unidade 7: Xeografía urbana 2º 

Bloque 2: Unidade 8: Desenvolvemento e sustentabilidade 2º 

Bloque 3: Unidade 9: O Renacemento e Reforma 3º 

Bloque 3: Unidade 10: O Barroco 3º 

Bloque 3: Unidade 11: España na Idade Moderna 3º 

Bloque 3: Unidade 12: A arte da Idade Moderna 3º 
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2º CICLO. 4º CURSO. 
 

CONCRECIÓNS CURRICULARES 
 

 Xeografía e Historia. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

Grao mínimo 
de 

consecución 

 Bloque 1. O século XVIII en Europa ata 1789   

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ ñ 

▪ B1.1. Século XVIII en 
Europa: do feudalismo ao 
absolutismo e o 
parlamentarismo das 
minorías. Francia, 
Inglaterra, España e 
Galicia. 

▪ B1.1. Explicar as 
características do Antigo 
Réxime nos seus sentidos 
político, social e económico. 

▪ XHB1.1.1. Establece, a través 
da análise de textos, a 
diferenza entre o Absolutismo 
e o Parlamentarismo. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ 60% 

▪ XHB1.1.2. Distingue 
conceptos históricos como 
Antigo Réxime e Ilustración. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ 60% 

▪ f 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ ñ 

▪ B1.2. Ilustración. ▪ B1.2. Coñecer o alcance da 
Ilustración como novo 
movemento cultural e social en 
Europa e en América. 

▪ XHB1.2.1. Describe as 
características da cultura da 
Ilustración e as implicacións 
que ten nalgunhas 
monarquías. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ 60% 

▪ f 

▪ g 

▪ l 

▪ n 

▪ B1.3. Arte e ciencia en 
Europa no século XVIII. 

▪ B1.3. Coñecer os avances da 
Revolución Científica desde os 
séculos XVII e XVIII. 

▪ XHB1.3.1. Aprecia os avances 
científicos e a súa aplicación á 
vida diaria, e contextualiza o 
papel dos científicos na súa 
propia época. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ 50% 

▪ XHB1.3.2. Comprende as 
implicacións do empirismo e o 
método científico nunha 
variedade de áreas.  

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ 50% 

 Bloque 2. A era das revolucións liberais   

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.1. Revolucións 
burguesas nos séculos 
XVIII e XIX: bases 
ideolóxicas 
(liberalismo,nacionalismo e 
rexionalismo), económicas 
e sociais; principais 
consecuencias. 

▪ B2.1. Comprender o alcance e 
as limitacións dos procesos 
revolucionarios dos séculos 
XVIII e XIX. 

▪ XHB2.1.1. Sopesa as razóns 
dos revolucionarios para 
actuar como o fixeron. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ 50% 

▪ XHB2.1.2. Recoñece, 
mediante a análise de fontes 
de diversas épocas, o valor 
destas non só como 
información senón tamén 
como evidencia para os/as 
historiadores/as. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ 50% 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ g 

▪ B2.2. Revolucións 
burguesas nos séculos 
XVIII e XIX: periodización e 
feitos principais. 
Restauración. Procesos 
unificadores e 

▪ B2.2. Identificar os principais 
feitos das revolucións liberais 
burguesas en Europa e 
América nos séculos XVIII e 
XIX. 

▪ XHB2.2.1. Redacta unha 
narrativa sintética cos 
principais feitos dalgunha das 
revolucións burguesas da 
primeira metade do século 
XIX, acudindo a explicacións 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ 60% 
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 Xeografía e Historia. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

Grao mínimo 
de 

consecución 

▪ h 

▪ l 

▪ ñ 

independentistas. O caso 
español 

causais, e sinala os proles e 
os contras. 

▪ XHB2.2.2. Redacta unha 
narrativa sintética cos 
principais feitos dalgunha das 
revolucións burguesas do 
século XVIII, acudindo a 
explicacións causais, e indica 
os proles e os contras. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ 60% 

▪ XHB2.2.3. Discute as 
implicacións da violencia 
empregando diversos tipos de 
fontes.  

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ 50% 

 Bloque 3. A Revolución Industrial   

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B3.1. Revolución Industrial: 
concepto; factores 
económicos, sociais e 
ideolóxicos que a fan 
posible. 

▪ B3.1. Describir os feitos 
salientables da Revolución 
Industrial e o seu 
encadeamento causal. 

▪ XHB3.1.1. Analiza os proles e 
os contras da primeira 
Revolución Industrial en 
Inglaterra. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ 60% 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B3.2. Revolución Industrial: 
desde Gran Bretaña ao 
resto de Europa. 

▪ B3.2. Analizar as vantaxes e os 
inconvenientes de ser un país 
pioneiro nos cambios. 

▪ XHB3.2.1. Analiza e compara 
a industrialización de 
diferentes países de Europa, 
América e Asia, nas súas 
distintas escalas temporais e 
xeográficas. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ 50% 

▪ XHB3.2.1. Compara o proceso 
de industrialización en 
Inglaterra e nos países 
nórdicos. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ 50% 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ h 

▪ l 

▪ m 

▪ B3.3. Consecuencias da 
Revolución Industrial. 
Movemento obreiro (orixes, 
ideoloxías e formas de 
organización). 

▪ B3.3. Entender o concepto de 
progreso, e os sacrificios e os 
avances que leva consigo. 

▪ XHB3.3.1. Explica a situación 
laboral feminina e infantil nas 
cidades industriais. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CCL 

▪ 50% 

▪ l 

▪ ñ 

▪ B3.4. Discusión en torno ás 
características da 
industrialización en España 
e Galicia: éxito ou fracaso? 

▪ B3.4. Analizar a evolución dos 
cambios económicos en 
España e en Galicia, a raíz da 
industrialización parcial do 
país. 

▪ XHB3.4.1. Especifica 
algunhas repercusións 
políticas como consecuencia 
dos cambios económicos en 
España. 

▪ CSC ▪ 50% 

▪ g 

▪ l 

▪ m 

▪ B3.5. A ciencia no século 
XIX. 

▪ B3.5. Coñecer os principais 
avances científicos e 
tecnolóxicos do século XIX, e a 
súa relación coas revolucións 

▪ XHB3.5.1. Elabora un eixe 
cronolóxico, diacrónico e 
sincrónico, cos principais 
avances científicos e 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ 50% 
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 Xeografía e Historia. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

Grao mínimo 
de 

consecución 

industriais tecnolóxicos do século XIX. 

 Bloque 4. O Imperialismo do século XIX e a I Guerra Mundial   

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B4.1. O imperialismo no 
século XIX: concepto. 

▪ B4.1. Identificar as potencias 
imperialistas e a repartición de 
poder económico e político no 
mundo no derradeiro cuarto do 
século XIX e no principio do XX. 

▪ XHB4.1.1. Explica 
razoadamente que o concepto 
imperialismo reflicte unha 
realidade que influirá na 
xeopolítica mundial e nas 
relacións económicas 
transnacionais. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ 50% 

▪ XHB4.1.2. Elabora discusións 
sobre eurocentrismo e a 
globalización. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ 50% 

▪ g 

▪ l 

▪ B4.2. Imperialismo: 
causas, desenvolvemento 
e consecuencias. 

▪ B4.2. Establecer xerarquías 
causais (aspecto e escala 
temporal) da evolución do 
imperialismo. 

▪ XHB4.2.1. Sabe recoñecer 
cadeas e interconexións 
causais entre colonialismo, 
imperialismo e a Gran Guerra 
de 1914. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ 60% 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B4.3. Causas e 
consecuencias da Gran 
Guerra (1914-1919) ou I 
Guerra Mundial. 

▪ B4.3. Coñecer os principais 
acontecementos da Gran 
Guerra, as súas interconexións 
coa Revolución Rusa e as 
consecuencias dos tratados de 
Versalles. 

▪ XHB4.3.1. Diferencia os 
acontecementos dos 
procesos, nunha explicación 
histórica, da I Guerra Mundial. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ 50% 

▪ XHB4.3.2. Analiza o novo 
mapa político de Europa. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ 50% 

▪ XHB4.3.3. Describe a derrota 
de Alemaña desde a súa 
propia perspectiva e desde a 
dos aliados. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ 50% 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B4.4. Revolución Rusa. ▪ B4.4. Esquematizar a orixe, o 
desenvolvemento e as 
consecuencias da Revolución 
Rusa. 

▪ XHB4.4.1. Contrasta algunhas 
interpretacións do alcance da 
Revolución Rusa na súa 
época e na actualidade. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ 50% 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B4.5. A arte no século XIX. ▪ B4.5. Relacionar movementos 
culturais como o romanticismo, 
en distintas áreas, e recoñecer 
a orixinalidade de movementos 
artísticos como o 

▪ XHB4.5.1. Comenta 
analiticamente cadros, 
esculturas e exemplos 
arquitectónicos da arte do 
século XIX. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ 50% 
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 Xeografía e Historia. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

Grao mínimo 
de 

consecución 

impresionismo, o 
expresionismo e outros "ismos" 
en Europa. 

▪ XHB4.5.2. Compara 
movementos artísticos 
europeos e asiáticos. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ 50% 

 Bloque 5. A época de entreguerras (1919-1945)   

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B5.1. Período de 
entreguerras: do final da 
Gran Guerra ao crac do 29 
e a Gran Depresión. 

▪ B5.1. Coñecer e comprender os 
acontecementos, os feitos e os 
procesos máis importantes do 
período de entreguerras, e a 
súa conexión co presente, e 
estudar a xerarquía causal nas 
explicacións históricas sobre 
esta época. 

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

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ 60% 

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

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ 50% 

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

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ 50% 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ h 

▪ l 

▪ B5.2. Fascismo italiano e 
nazismo alemán. 

▪ B5.2. Analizar as causas do 
auxe dos fascismos en Europa. 

▪ XHB5.2.1. Explica diversos 
factores que fixeron posible o 
auxe do fascismo en Europa. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ 60% 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B5.3. II República española 
e a Guerra Civil. 

▪ B5.3. Coñecer as tensións que 
levaron en España á 
proclamación da II República e 
ao estoupido da Guerra Civil 

▪ XHB5.3.1. Explica as 
principais reformas durante a 
II República española, e 
reaccións a elas. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ 60% 

▪ XHB5.3.2. Explica as causas 
da Guerra Civil española no 
contexto europeo e 
internacional. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ 60% 

 Bloque 6. As causas e consecuencias da II Guerra Mundial (1939-1945)   

▪ g 

▪ l 

▪ B6.1. Orixes da II Guerra 
Mundial. 

▪ B6.1. Coñecer as causas da II 
Guerra Mundial. 

▪ XHB6.1.1. Recoñece a 
xerarquía causal (diferente 
importancia dunhas causas ou 
outras segundo as narrativas). 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ 50% 

▪ g 

▪ h 

▪ B6.2. Desenvolvemento da 
II Guerra Mundial: 

▪ B6.2. Coñecer os principais 
feitos da II Guerra Mundial, 

▪ XHB6.2.1. Sitúa nun mapa as 
fases do conflito. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ 50% 
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 Xeografía e Historia. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

Grao mínimo 
de 

consecución 

▪ l 
extensión, fases, formas de 
guerra e principais 
consecuencias. 

diferenciar as escalas 
xeográficas nesta guerra 
(europea e mundial) e entender 
o concepto de guerra total. 

▪ XHB6.2.2. Dá unha 
interpretación de por que 
rematou antes a guerra 
europea que a mundial. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ 50% 

▪ XHB6.2.3. Elabora unha 
narrativa explicativa das 
causas e as consecuencias da 
II Guerra Mundial, a distintos 
niveis temporais e 
xeográficos. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ 50% 

▪ a 

▪ d 

▪ l 

▪ B6.3. O Holocausto. ▪ B6.3. Entender o contexto en 
que se desenvolveu o 
Holocausto na guerra europea 
e as súas consecuencias. 

▪ XHB6.3.1. Recoñece a 
significación do Holocausto na 
historia mundial. 

▪ CSC ▪ 50% 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B6.4. Nova xeopolítica 
mundial: Guerra Fría e 
plans de reconstrución 
posbélica. 

▪ B6.4. Comprender o concepto 
de Guerra Fría no contexto de 
despois de 1945, e as relacións 
entre os dous bloques, os 
EEUU e a URSS. 

▪ XHB6.4.1. Utilizando fontes 
históricas e historiográficas, 
explica algúns dos conflitos 
enmarcados na época da 
Guerra Fría. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ 50% 

▪ XHB6.4.2. Describe as 
consecuencias da guerra de 
Vietnam. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ 50% 

▪ a 

▪ d 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B6.5. Procesos de 
descolonización en Asia e 
África. 

▪ B6.5. Organizar os feitos máis 
importantes da descolonización 
de posguerra no século XX e 
comprender os límites da 
descolonización e da 
independencia nun mundo 
desigual. 

▪ XHB6.5.1. Describe os feitos 
relevantes do proceso 
descolonizador. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ 60% 

▪ XHB6.5.2. Distingue entre 
contextos diferentes do 
mesmo proceso, por exemplo, 
África subsahariana (anos 50 
e 60) e a India (1947). 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ 50% 

 Bloque 7. A estabilización do Capitalismo e o illamento económico do bloque soviético   

▪ a 

▪ d 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B7.1. Evolución dos 
bloques soviético e 
capitalista. O "Welfare 
State". 

▪ B7.1. Entender os avances 
económicos dos réximes 
soviéticos e os perigos do seu 
illamento interno, así como os 
avances económicos do 
"Welfare State" en Europa. 

▪ XHB7.1.1. Explica os avances 
dos réximes soviéticos e do 
"Welfare State" en Europa. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ 50% 

▪ XHB7.1.2. Recoñece os 
cambios sociais derivados da 
incorporación da muller ao 
traballo asalariado. 

▪ CSC ▪ 50% 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ m 

▪ B7.2. Crise do petróleo 
(1973). 

▪ B7.2. Comprender o concepto 
de crise económica e a súa 
repercusión mundial nun caso 
concreto. 

▪ XHB7.2.1. Compara a crise 
enerxética de 1973 coa 
financeira de 2008. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ 50% 
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 Xeografía e Historia. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

Grao mínimo 
de 

consecución 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ ñ 

▪ B7.3. Ditadura de Franco 
en España. 

▪ B7.3. Explicar as causas de 
que se establecera unha 
ditadura en España tras a 
Guerra Civil, e como foi 
evolucionando esa ditadura 
desde 1939 a 1975. 

▪ XHB7.3.1. Coñece a situación 
da posguerra e a represión en 
España, así como as fases da 
ditadura de Franco 

▪ CSC ▪ 60% 

▪ XHB7.3.2. Discute como se 
entende en España e en 
Europa o concepto de 
memoria histórica 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ 50% 

 Bloque 8. O mundo recente entre os séculos XX e XXI   

▪ a 

▪ d 

▪ g 

▪ l 

▪ B8.1. Formas económicas 
e sociais do capitalismo no 
mundo. 

▪ B8.1. Interpretar procesos a 
medio prazo de cambios 
económicos, sociais e políticos 
a nivel mundial. 

▪ XHB8.1.1. Interpreta o 
renacemento e o declive das 
nacións no novo mapa político 
europeo desa época 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ 50% 

▪ XHB8.1.2. Comprende os 
proles e contras do estado do 
benestar. 

▪ CSC ▪ 60% 

▪ a 

▪ d 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B8.2. Colapso dos réximes 
soviéticos e as súas 
consecuencias. 

▪ B8.2. Coñecer as causas e as 
consecuencias inmediatas do 
colapso da URSS e outros 
réximes socialistas. 

▪ XHB8.2.1. Analiza aspectos 
políticos, económicos e 
culturais dos cambios 
producidos tralo colapso da 
URSS. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ 50% 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ ñ 

▪ B8.3. Transición política en 
España: da ditadura á 
democracia (1975-1982). 

▪ B8.3. Coñecer os principais 
feitos que conduciron ao 
cambio político e social en 
España despois de 1975, e 
sopesar distintas 
interpretacións sobre ese 
proceso. 

▪ XHB8.3.1. Compara 
interpretacións sobre a 
Transición española nos anos 
setenta do século XX e na 
actualidade. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ 60% 

▪ XHB8.3.2. Enumera e 
describe algúns dos principais 
fitos que deron lugar ao 
cambio na sociedade 
española da transición: 
coroación de Xoán Carlos I, lei 
para a reforma política de 
1976, lei de amnistía de 1977, 
apertura de Cortes 
Constituíntes, aprobación da 
Constitución de 1978, 
primeiras eleccións xerais, 
creación do Estado das 
autonomías, etc. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ 60% 

▪ XHB8.3.3. Analiza o problema 
do terrorismo en España 
durante esta etapa (ETA, 
GRAPO, Terra Lliure, etc.): a 
xénese e a historia das 
organizacións terroristas, a 
aparición dos primeiros 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ 50% 
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 Xeografía e Historia. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

Grao mínimo 
de 

consecución 

movementos asociativos en 
defensa das vítimas, etc.  

 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

 

▪ B8.4. Camiño cara a Unión 
Europea: desde a unión 
económica a unha futura 
unión política 
supranacional. 

▪ B8.4. Entender a evolución da 
construción da Unión Europea. 

▪ XHB8.4.1. Discute sobre a 
construción da Unión Europea 
e do seu futuro. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ 50% 

 Bloque 9. A Revolución Tecnolóxica e a globalización a finais do século XX e principio do XXI   

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B9.1. A globalización 
económica: concepto e 
características. 

▪ B9.1. Definir a globalización e 
identificar algúns dos seus 
factores. 

▪ XHB9.1.1. Procura na prensa 
novas dalgún sector con 
relacións globalizadas, e 
elabora argumentos a favor e 
en contra. 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ 50% 

▪ XHB9.1.2. Elabora discusións 
sobre o eurocentrismo e a 
globalización. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ 50% 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

 

▪ B9.2. Papel da Revolución 
Tecnolóxica na 
globalización. 

▪ B9.2. Identificar algúns dos 
cambios fundamentais que 
supón a Revolución 
Tecnolóxica. 

▪ XHB9.2.1. Analiza algunhas 
ideas de progreso e retroceso 
na implantación das recentes 
tecnoloxías da información e 
da comunicación, a distintos 
niveis xeográficos. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ 50% 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ m 

▪ ñ 

▪ B9.3. Consecuencias da 
globalización. Relacións 
interrexionais; focos de 
conflito. 

▪ B9.3. Recoñecer o impacto 
destes cambios a nivel local, 
autonómico, estatal e global, 
prevendo posibles escenarios 
máis e menos desexables de 
cuestións ambientais 
transnacionais, e discutir as 
novas realidades do espazo 
globalizado. 

▪ XHB9.3.1. Crea contidos que 
inclúen recursos como textos, 
mapas e gráficos, para 
presentar algún aspecto 
conflitivo das condicións 
sociais do proceso de 
globalización. 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ 60% 

 Bloque 10. A relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da historia e a xeografía   

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ ñ 

▪ B10.1. Relación entre o 
pasado, o presente e o 
futuro a través da historia e 
a xeografía. 

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

▪ XHB10.1.1. Formula posibles 
beneficios e desvantaxes para 
as sociedades humanas e 
para o medio natural 
dalgunhas consecuencias do 
quecemento global, como o 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ 50% 
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 Xeografía e Historia. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

Grao mínimo 
de 

consecución 

desxeamento do Báltico. 

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

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ 50% 

▪ XHB10.1.3. Compara (nun 
aspecto ou en varios) as 
revolucións industriais do 
século XIX coa revolución 
tecnolóxica de finais do século 
XX e principio do XXI. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ 50% 

▪ f 

▪ l 

▪ ñ 

▪ B10.2. Cambio e 
continuidade. 

▪ B10.2. Explicar as 
características de cada tempo 
histórico e certos 
acontecementos que 
determinaron cambios 
fundamentais no rumbo da 
historia, diferenciando períodos 
que facilitan o seu estudo e a 
súa interpretación. 

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

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ 50% 

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

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ 60% 

▪ f 

▪ l 

▪ ñ 

▪ B10.3. Tempo histórico. ▪ B10.3. Entender que os 
acontecementos e os procesos 
ocorren ao longo do tempo e á 
vez no tempo (diacronía e 
sincronía). 

▪ XHB10.3.1. Entende que 
varias culturas convivían á vez 
en diferentes enclaves 
xeográficos. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ 50% 

▪ h 

▪ l 

▪ ñ 

▪ B10.4. Vocabulario 
histórico e artístico: Idade 
Contemporánea. 

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

▪ XHB10.4.1. Utiliza con fluidez 
e precisión o vocabulario 
histórico e artístico necesario. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ 60% 

 
 

CONTIDOS MÍNIMOS 
 

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

2. Identificar os principais feitos das revolucións liberais burguesas en Europa e América 
nos séculos XVIII e XIX 

3. Analizar a evolución dos cambios económicos en España e en Galicia, a raíz da 
industrialización parcial do país 

4. Identificar as potencias imperialistas e a repartición de poder económico e político no 
mundo no derradeiro cuarto do século XIX e no principio do XX. 
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5. Esquematizar a orixe, o desenvolvemento e as consecuencias da Revolución Rusa. 
6. Analizar as causas do auxe dos fascismos en Europa 
7. Coñecer as tensións que levaron en España á proclamación da II República e ao 

estoupido da Guerra Civil 
8. Coñecer os principais feitos da II Guerra Mundial, diferenciar as escalas xeográficas 

nesta guerra (europea e mundial) e entender o concepto de guerra total 
9. Comprender o concepto de Guerra Fría no contexto de despois de 1945, e as 

relacións entre os dous bloques, os EEUU e a URSS. 
10. Organizar os feitos máis importantes da descolonización de posguerra no século XX 

e comprender os límites da descolonización e da independencia nun mundo desigual 
11. Entender os avances económicos dos réximes soviéticos e os perigos do seu 

illamento interno, así como os avances económicos do "Welfare State" en Europa. 
12. Explicar as causas de que se establecera unha ditadura en España tras a Guerra 

Civil, e como foi evolucionando esa ditadura desde 1939 a 1975. 
13. Coñecer as causas e as consecuencias inmediatas do colapso da URSS e outros 

réximes socialistas. 
14. Coñecer os principais feitos que conduciron ao cambio político e social en España 

despois de 1975, e sopesar distintas interpretacións sobre ese proceso. 
15. Entender a evolución da construción da Unión Europea. 
16. Identificar os principais problemas do mundo actual. 
17. Diferenciar as principais correntes artísticas. 

 
 

TEMPORALIZACIÓN. 
 

UNIDADE TRIMESTRE 

Bloque 1. Unidade 1: O Antigo Réxime e a Ilustración 1º 

Bloque 2. Unidade 2: As revolucións burguesas e a Guerra da 
Independencia 

1º 

Bloque 2. Unidade 3: Restauración, liberalismo e nacionalismo 1º 

Bloque 3: Unidade 4: A Revolución Industrial e a sociedade de clases 2º 

Bloque 4: Unidade 5: A Segunda Revolución Industrial e o imperialismo 
colonial 

2º 

Bloque 4: Unidade 6: A Primeira Guerra Mundial e a Revolución Rusa 2º 

Bloque 5:Unidade 7: O período de entreguerras 2º 

Bloque 6: Unidade 8: A Segunda Guerra Mundial e a Descolonización 3º 

Bloque 6: Unidade 9: A Guerra Fría e a ditadura franquista 3º 

Bloque 7,8: Unidade 10: O mundo recente 3º 

Bloque 9: Unidade 11: Globalización e Revolución Tecnolóxica 3º 
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5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS. 

 
 En relación coa metodoloxía de ensino-aprendizaxe partiremos dos seguintes 
principios metodolóxicos xerais fixados para esta etapa educativa: 

 A metodoloxía didáctica nesta etapa será activa e participativa, favorecendo o traballo 
individual e o cooperativo do alumnado, así como a consecución dos obxectivos e as 
competencias correspondentes. 

 Buscarase un enfoque multidisciplinar do proceso educativo procurando o traballo en 
equipo e a coordinación do profesorado. 

 Deberá terse en conta a diversidade do alumnado, entendendo que deste xeito se 
garante o desenvolvemento de todos/as os/as alumnos/as  e  mais  unha  atención  
personalizada en  función  das  necesidades de cadaquén. Os mecanismos de 
reforzo, que se deberán pór en práctica tan pronto como se detecten dificultades de 
aprendizaxe, poderán ser tanto organizativos como curriculares. 

 Prestarase unha atención especial á adquisición e ao desenvolvemento das 
competencias, e fomentarase a correcta expresión oral e escrita, e o uso das 
matemáticas. De acordo co disposto no artigo 24.6 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de 
maio, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, 
as tecnoloxías da información e a comunicación, o emprendemento e a educación 
cívica e constitucional traballaranse en todas as materias. 

 
 A partir destes principios, a metodoloxía empregada na nosa materia terá en conta os 
seguintes aspectos: 
 Aspectos xerais: 

 Partiremos sempre da competencia inicial do alumnado, tendo sempre en conta a 
diversidade do mesmo e respectando os ritmos e estilos de aprendizaxe. 

 Potenciaremos metodoloxías activas e participativas, combinando traballo 
individual e cooperativo, e desenvolvendo unha aprendizaxe por proxectos. 

 Buscaremos un enfoque orientado á realización de tarefas e á resolución de 
problemas. 

 Propiciaremos o uso das TIC. 

 Favoreceremos o papel protagonista do alumnado no seu propio proceso de 
aprendizaxe e o papel facilitador da profesora.  

 Estratexias metodolóxicas: 

 Fronte á aprendizaxe meramente memorístico o mecánico, favorecerase a 
comprensión dos contidos e a memorización comprensiva. 

 Utilización de documentos diversos (textos, prensa, imaxes, cine, páxinas web, 
mapas, gráficos, táboas...), indagando e investigando sobre eles. 

 Análise e comentarios deses documentos. 

 Elaboración de sínteses que favorezan a consecución da comprensión e expresión 
escrita. 

 Realización de proxectos a partir da formulación dunha hipótese de traballo, a 
resolución de problemas, simulacións... 

 
 Conforme estes aspectos e estratexias o traballo que se desenvolverá na aula 
secuenciarase da seguinte maneira: 

1) Motivación con actividades de exploración de ideas e coñecementos previos para 
saber de onde partir, favorecendo a curiosidade e o interese do alumnado. 
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Presentación da actividade con documentos diversos: mapas gráficos, textos, vídeos, 
fotos... 

2) Información da profesora, básica para todo o alumnado e complementaria, ben de 
reforzo ou de apoio, ou ben de afondamento ou ampliación atendendo á diversidade 
do grupo. 

3) Traballo do alumnado, ben en grupo, cooperativo, ben individual. Traballo a partir 
de actividades diversas: lectura comprensiva de textos, análise e documentos de 
diferente tipo, busca de información, elaboración de sínteses, comentario de 
documentos varios, elaboración de mapas, gráficos, esquemas, mapas conceptuais, 
actividades de pregunta-resposta, resolución de problemas, pequenas 
investigacións..... 

4) Traballo persoal do alumno ou alumna, para comprender e asimilar os contidos. 
5) Avaliación do aprendido a partir de actividades diversas: 

a. Observación do traballo na aula. 
b. Análise das producións do alumnado: caderno, mapas, comentarios, 

sínteses... 
c. Probas escritas. 
d. Traballos individuais ou en grupo. 

 
 A partir dos resultados da avaliación, as profesoras poderán tomar, tanto a nivel 
grupal como individual, decisións metodolóxicas tales como agrupamentos, adaptación de 
tempos, espazos, materiais, recursos didácticos, que permitan unha adecuada atención á 
diversidade para acadar por parte de todo o alumnado a consecución dos contidos mínimos 
e das competencias.  
 
 Buscaremos así que o noso alumnado acade: 

1) Unha mellora na súa competencia comunicativa que lle permita desenvolver a súa 
competencia oral e escrita. 

2) Unha aprendizaxe activa, significativa, autónoma. 
3) Un fomento da súa creatividade e do seu pensamento crítico. 
4) Un dominio das tecnoloxías da información e da comunicación. 
5) Unha aprendizaxe inclusivo de acordo coa súa capacidade e intereses. 
6) A motivación para ser o protagonista da súa propia aprendizaxe. 

 
 Tendo en conta a situación de excepcionalidade motivada polo COVID 19 e seguindo 
as diferentes instrucións dadas pola Consellería, este departamento contempla as dúas 
modalidades de ensino a partir dos seguintes principios: 
  
 Modalidade 1: ENSINO PRESENCIAL: 
 Este departamento considera que é o máis desexable xa que permite unha atención 
 individualizada ao alumnado sen esquecer os aspectos positivos que conleva na 
 súa formación. Nesta modalidade teremos en conta: 

 Ademais dos libros do proxecto Edixgal que neste curso 21-22 estará en 
funcionamento para os catro cursos, os alumnos terían na AV, todos os 
apuntamentos, recursos e actividades que se precisaran para o seguimento da 
materia. A AV estará organizada por temas. Nos grupos de 1º e 2º temos tamén 
unhas carpetas de actividades da editorial Vicens Vives que permiten aos 
alumnos, de forma gratuíta, ter a licenza para acceder aos libros dixitais desta 
editorial. 

 Ao inicio de cada tema haberá un guión que permita o seguimento dos contidos. 
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 Na aula, a profesora levará a cabo a explicación dos contidos apoiada por diversos 
recursos. 

 Ao longo da explicación poderán realizarse actividades de aprendizaxe de 
diferente tipo para profundizar ou afianzar en determinados contidos. 

 Ao final de cada tema o alumnado realizará, de forma individual, unha actividade 
de síntese que permita coñecer o grao de comprensión e adquisición dos contidos 
dese tema, así como detectar dificultades, corrixir erros ou resolver dúbidas. Será 
avaliada segundo os criterios fixados polo departamento. 

 Cada avaliación realizaranse unha ou varias probas de avaliación, dependendo 
da materia, dos contidos e os grupos. O número de probas será determinado pola 
profesora da materia. 

 
Modalidade 2: ENSINO NON PRESENCIAL: 
Intentaremos manter a estrutura das clases presenciais. Traballaremos a través da 
Aula Virtual (AV), na que a profesora colgará todos os recursos que o alumnado 
precise para o seguimento da materia, así como as actividades de aprendizaxe, 
síntese e avaliación da mesma. A AV será tamén o medio polo que o alumno 
presentará estas actividades, e manterá a comunicación coa profesora, ben a través 
do servizo de mensaxería, ben a través do servizo de comunicación on line da mesma. 
Insistirase moito nos prazos de entrega e no seu cumprimento e na forma de 
recepción dos documentos. A través da AV se establecerán as ferramentas para a 
resolución das posibles dúbidas por parte do alumnado. Será polo tanto a Aula 
Virtual, o mecanismo adoptado para asegurar o seguimento continuo do curso 
polo alumnado.  
En cada tema diferenciaremos: 

 Actividades de comprensión e seguimento dos contidos de cada tema. 
Permitirán un achegamento e comprensión aos contidos. As dubidas que se podan 
orixinar por parte do alumnado serán resoltas a través dos medios on line que se 
determinen. Serán de obrigatoria realización por parte do alumno que deberá 
presentalas da forma que estableza a profesora e que serán avaliadas como 
PRESENTADO ou NON PRESENTADO. Serán de autocorrección por parte do 
alumnado a través das plantillas de solucións que se colgarán na AV. 

 Ao final de cada tema, realizaranse a actividade de síntese fixada para o ensino 
presencial e que será avaliada da mesma forma. 

 Realizaranse tamén unha ou varias probas de avaliación, segundo determine a 
profesora da materia, a través da plataforma on line ou forma que se determine.  

 
 Todo o aquí exposto estará determinado polas instrucións que a Dirección Xeral 
de Educación ou o Servizo de Inspección podan ditar ante a situación sanitaria 
derivada. Calquera modificación do exposto por este motivo, quedará detallado en 
acta deste departamento. 
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6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 
 Tanto os materiais como recursos utilizados deben ser os máis adecuados as 
características do noso alumnado e permitir a consecución dos obxectivos propostos nesta 
programación, así como o dominio competencial desexable. O libro de texto que 
empregaremos nos diferentes cursos será un recurso máis para acadar isto e, sobre todo, 
un material para que o alumno acade a súa aprendizaxe. Pero non será o único. O acceso 
a internet abre unha grande diversidade de recursos dixitais para ser utilizados tanto polas 
profesoras na preparación dos contidos e a forma de abordalos, como para ser utilizados 
polo alumnado na súa propia aprendizaxe. Desta forma os materiais e os propios recursos 
serán un medio más para poñer en práctica as competencias buscadas. 
 En xeral temos que diferenciar: 
 

 LIBROS DE TEXTO: 

 1º ESO: Proxecto E-DIXGAL.  

 2º ESO: Proxecto E-DIXGAL. 

 3º ESO: Proxecto E-DIXGAL.  

 4º ESO: Proxecto E-DIXGAL. 
 
 Nos catro cursos o alumnado usará os libros electrónicos do proxecto E-DIXGAL, con 
recursos das editoriais Editex, Planeta e Netex. 
 Nos cursos de 1º e 2º os alumnos deben mercar a carpeta de actividades de 
Xeografía e Historia da editorial Vicens Vives, material funxible que permitirá que, de 
forma gratuíta, os alumnos teñan as licenzas para o acceso aos libros electrónicos desta 
editorial e nestes cursos.  
 

 MATERIAIS EN RELACIÓN CO PLAN LECTOR:  
 En cada curso da ESO, e durante cada unha das tres avaliacións, traballarase cunha 
colección de textos de distinta natureza (fragmentos literarios ou prensa -entre outros-) que 
serán seleccionados en relación a cada unha das Unidades Didácticas da programación, e 
que permitirán levar a cabo as actividades do Plan Lector. 
 Ademais, e segundo criterio da profesora de cada curso, e tendo en conta as 
características do alumnado, poderase fixar algún libro de lectura obrigatoria, sempre un por 
curso, para traballar no segundo trimestre, e que será avaliado cun cuestionario. A lectura 
do libro e a realización do cuestionario terá sempre carácter obrigatorio para todo o 
alumnado, aínda que para o alumnado de N.E.E. poderá elixirse outro libro adaptado ás 
características de cada alumno. 
  

CURSO PROPOSTA DE LIBROS DE LECTURA 

 
1º ESO 

 
Rick Riordan: Percy Jackson, el ladrón del rayo. Editorial 
Salamandra. 2010. 

 
2º ESO 

 
Isabel Molina: El Herrero de la luna llena. Serie Azul. Alfaguara. 

 
3º ESO 

 
Wolfgang Korn: La vuelta al mundo dun forro polar rojo  

 
4º ESO 

 
George Orwell: Rebelión en la Granja. 
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 OUTROS MATERIAIS: Vídeos, diapositivas, mapas murais, mapas mudos, atlas, 
textos, gráficas, estatísticas, páxinas web... 
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7. CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO. 

 
7.1. Principios xerais. 
 Recollen os principios acordados polos departamentos nas diferentes reunións de 
etapa: 

 Avaliaremos contidos e competencias, introducindo a cualificación das mesmas de 
forma conxunta na aplicación do XADE, conforme aos criterios xerais establecidos 
polo Centro. 

 Os procedementos e instrumentos de avaliación terán en conta: 
a. Unha avaliación que será obxectiva e cuantificable, o que esixe deixar claro como 

imos avaliar, como imos recollelo e onde sistematizaremos esa información.  
b. Uns criterios para superar a avaliación, e, especificamente, as porcentaxes 

atribuídas a probas, actividades ou outros ítems que aquí se recollen. 
c. Unha avaliación que ten que ser formativa e continua, o que significa que un 

exame non é o único instrumento de avaliación. 
d. Que  non se avaliará nunca unicamente a partir do traballo de clase. 
e. Que o aprobado establécese no 5, polo que o suspenso do trimestre implica -de 

forma automática- o suspenso da avaliación correspondente, e non o dunha proba 
referida a unha unidade concreta. Polo tanto, a proba de recuperación farase de 
toda a avaliación. A recuperación do trimestre suspenso farase despois de que a 
información chegue ás familias, á volta da pausa por vacacións. 

f. Que o departamento establece unha nota final ou ordinaria considerando o grao 
de adquisición dos contidos e o cumprimento dos estándares de aprendizaxe 
fixados en cada avaliación, pero tamén a adquisición das competencias clave.  

g. Que a avaliación extraordinaria é de toda a materia e non dunha parte dos 
contidos. Dito doutra maneira, na convocatoria de setembro haberá sempre un 
exame de todas as unidades da materia, por tratarse dunha convocatoria 
extraordinaria. Os cadernos ou traballo de reforzo para o verá, se fora o caso, non 
serán o instrumento de avaliación desta convocatoria. 

 
7.2. Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 O modelo de probas de avaliación deseñadas para a  nosa área (Xeografía e Historia), 
independentemente da súa temporalización (ao inicio do curso, ao final...), responde á 
necesaria integración de coñecementos e destrezas esixida polo enfoque competencial do 
currículo, da materia e mais do proxecto. Isto implica que as probas e as actividades de 
avaliación están asociadas a algún dos estándares de aprendizaxe definidos para o seu 
alcance (unidade, trimestre, curso), de maneira que o profesorado poida medir, avaliar e 
graduar o rendemento ou logro alcanzado polo alumnado. 
 
 Para atender os distintos feitos de avaliación asociados ao calendario escolar, o 
departamento prevé diferentes probas de avaliación. 
 

a. Avaliación Inicial: 
 Este tipo de avaliación está integrado por unha serie de actividades que se aplica ao 
comezo do curso escolar e que atende á detección do grao de adquisición das destrezas 
básicas a nivel competencial, e dalgúns contidos que se requiren para o curso. Tras a 
realización desta proba e a observación sistemática dos alumnos nos primeiros días, 
estableceranse medidas de apoio individuais e de grupo na sesión de preavaliación. 
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 A data prevista para a avaliación inicial na materia será sempre dentro das dúas 
primeiras semanas lectivas do curso. A proba consistirá na realización dunha serie de 
actividades, por escrito, (tipo test, elaboración de mapas, comentarios de gráficos, textos, 
vocabulario, cronoloxía, etc.), relacionados cos estándares avaliables previstos para as 
materias e os cursos impartidos polo noso departamento. 
 As familias poderán ser informadas oralmente do resultado desta avaliación inicial na 
primeira reunión co titor ou titora, ou ben nunha reunión co profesor da materia, se así se 
estimase máis conveniente por algunha das partes. 
 A proba non ten consecuencias máis alá da elaboración dun diagnóstico inicial das 
necesidades educativas de cada alumno ou alumna, a fin de que o profesor ou profesora 
poida individualizar o máximo posíbel o proceso de ensino-aprendizaxe, fornecendo unha 
aprendizaxe de carácter significativo. 
 A avaliación inicial farase, conforme á normativa, en todos os cursos da ESO, e con 
especial atención nos cursos de 1º por ser o inicio da etapa e descoñecer o profesorado ao 
alumnado. 
 

b. Preavaliación. 
 Nas primeiras semanas de outubro levarase a cabo as sesións de preavaliación, onde 
se avaliará o nivel de competencia a nivel grupal e individual. Será coordinada polos titores 
coa participación do profesorado de cada grupo, xefatura de estudos e departamento de 
orientación, a partir dun guión establecido previamente que recollerá: 
 

 Información das características do grupo. Resultados das probas a nivel grupal. 
 Información relevante do alumnado a nivel individual e resultados individuais do 

mesmo nas probas de avaliación inicial. A información previa poderá obterse a través 
do XADE, informes do titor anterior, observación na aula, expedientes, información de 
orientación... 

 Medidas a adoptar na reunión: 
o Para o grupo e que poden ser traballadas na titoría (normas, cambios na 

ubicación, medidas excepcionais como cambio de grupo...) 
o Reforzo educativo ordinario por parte do profesorado de cada materia. 
o Posible nova proposta de exención de Francés. 
o Proposta de alumnado para elaboración de ACIs. 
o Proposta de organización para o alumnado que recibirá apoio por parte da 

profesora de PT, tanto dentro da aula como fóra dela. 
o Proposta de posible alumnado para avaliación psicopedagóxica polo 

departamento de orientación. 
o Establecer o nivel competencial de cada grupo e introducir os axustes  precisos  

nas  programacións  dos departamentos para adaptarse a el. 
o Obter, por parte dos titores, información precisa para as reunións de inicio de 

curso coas familias. 
 De cada reunión levantarase acta. Os resultados da avaliación inicial de cada alumno 
deberán quedar reflexados na aplicación XADE por parte dos titores. Estes resultados serán 
a referencia inicial para a consecución das competencias que debe ser avaliada ao remate 
do curso.  
  

c. Avaliación continua. 
 Será o profesorado o que determine o número de probas específicas ao longo do 
curso e por avaliación. Cada unidade didáctica poderá incluír, á parte da proba de avaliación, 
unha rúbrica da tarefa de cada unidade, avaliando ademais o esforzo do alumnado por medio 
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da realización de actividades nas cales se poñan en práctica os contidos explicados. Os 
instrumentos que permitirán a realización da avaliación continua serán diversos: 

 Actividades de comprensión e seguimento, que se realizarán no ensino non 
presencial. Terán por obxectivo comprobar o nivel de seguimento e comprensión do 
tema por parte dos alumnos ao non poder facerse de forma presencial na aula. 
Avaliarase só a súa presentación, xa que a consecución dos contidos será avaliada 
a través doutros instrumentos. Considerarase como PRESENTADO cando estean 
feitas a totalidade ou máis dun 75% das actividades dun tema. Supoñerán un 10% 
da nota final da avaliación a partir da seguinte equivalencia:  
  100% feito = +1 
  90% feito = +0,75 
  80% feito = +0,5 
  75% feito = +0,25.  
Cando o alumno non presente nada ou menos do 75% das actividades de 
comprensión e seguimento de cada tema, a avaliación será NON PRESENTADO o 
que supoñerá un 0.  
As actividades deberán realizarse a man polo alumno no seu caderno e serán 
enviadas a través da AV, con imaxes das mesmas de forma que se poda valorar a 
súa realización. A través da AV subiranse as solucións a estas actividades para a 
autocorrección por parte do alumnado.  

 Actividades de aprendizaxe, que se realizarán no ensino presencial. Son 
actividades de diferente tipo que recolleremos ao longo da avaliación. Poden ser 
cuestionarios, comentarios de texto, de imaxes de arte, desenvolvemento de temas, 
esquemas, pequenos traballos de investigación dun tema, vocabulario... Serán 
avaliadas xunto coas actividades de síntese e supoñerán o 30% da nota final de 
avaliación.  

 Actividades de síntese de cada tema que se realizarán no ensino presencial e non 
presencial. No caso do ensino presencial serán valoradas xunto coas actividades 
de aprendizaxe. Nas dúas modalidades supoñerán o 30% da nota final da 
avaliación.  

 Actividades do Proxecto Lector. Haberá un libro por curso do que se realizará un 
cuestionario para avaliar o nivel de comprensión do mesmo polo alumnado. O mesmo  
realizarase na 2ª avaliación, supoñerá o 10% das actividades de síntese. 

 As probas de avaliación, ao menos dúas por avaliación, na que se repartirá a 
materia de cada trimestre. Poden ser probas de contidos ou de competencias. 
Supoñen o 70% da nota final da avaliación no caso de que as probas podan 
realizarse presencialmente. No caso de que non sexa así, ensino non 
presencial, supoñerán o 60% da nota final da avaliación. A profesora cos alumnos 
fixará a data de realización das mesmas, que serán, salvo circunstancias de forza 
maior e de carácter excepcional, inamovibles. Se algún alumno non asiste á clase a 
data fixada para o exame por unha razón xustificada (conforme as faltas consideradas 
como tales segundo as NOFs do noso centro), a súa familia ou el mesmo debe avisar 
con anterioridade á data da proba (se a razón se coñece con antelación), avisar o 
mesmo día chamando ao centro, ou xustificala debidamente (conforme ao recollido 
nas NOFs) ao incorporarse ao centro. Se o alumno ou a súa familia non realiza estes 
trámites, ou non o fai xusto ao incorporarse de novo ao centro, a profesora 
considerará ou non a repetición da proba ou a súa realización co exame de 
recuperación do trimestre correspondente. 

 Unha proba de recuperación por avaliación. O obxectivo desta proba é que o 
alumno/a recupere o trimestre suspenso. Os contidos obxecto desta proba serán 
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todos os impartidos nesa avaliación. A nota da proba de recuperación, no caso de ser 
positiva, será a que se teña en conta á hora calcular a nota final ou ordinaria. No caso 
de que sexa negativa, para achar a nota final ou ordinaria, terase en conta a nota 
maior entre a media da avaliación suspensa e a da recuperación.  
 

 Cando se constate que un alumno fixo un exame fraudulento (copiar, coñecer 
previamente o exame, etc.), a nota do mesmo será igual a cero, que será a nota que se 
considere para face a media co resto dos exames.  

 
 As actividades poden ser tanto individual como grupais e de diferente tipo, que 
permitan por unha parte ao alumno asimilar os contidos que se están traballando, e por outra 
parte ao profesor avaliar o grao de consecución dos obxectivos, detectar dificultades, 
atender á diversidade... Falamos de actividades diversas: 

o Traballo feito polo alumno na aula, intervencións, exercicios grupais... 
o As realizadas no caderno do alumno  e/ou na AV no desenvolvemento de cada 

unidade como reforzo ao traballado na aula. Serán actividades tipo exercicios 
do libro, comentarios de fontes diversas, realización de mapas, gráficos, 
diagramas, esquemas, segundo os contidos traballados.  

o As actividades de síntese dos contidos desenvolvidos.  
o Traballos de investigación en relación con Plan TICs, individuais ou grupais, 

que permitan desenvolver a competencia dixital. 
 

d. Avaliación final ou ordinaria. 
 Un alumno ou alumna supera o curso cando se dean unha destas situacións: 
 

1. Cando teña as tres avaliacións aprobadas. A nota final será unha media 
aritmética das tres notas trimestrais acadadas polo alumno antes do redondeo 
da nota que aparece no boletín. 

2. Cando tendo algunha avaliación suspensa pero recuperada. A nota final será 
a media aritmética das notas das avaliacións aprobadas (antes do redondeo) 
e da nota da proba de recuperación.  

3. Cando teña algunha avaliación suspensa e non recuperada. A nota final será 
a media aritmética das notas das avaliacións aprobadas (antes do redondeo) 
e suspensas. Para acadala, no caso das avaliacións suspensas, tomarase a 
nota máis alta entre a media da avaliación e da recuperación. Cando a nota 
final sexa igual ou superior a 5, considerarase a materia do curso aprobada.  
 

e. Avaliación extraordinaria 
 Entendemos por avaliación extraordinaria a referida ao exame de xuño, previsto para 
o alumnado que acaden unha cualificación negativa, inferior a 5, na avaliación ordinaria . 
 
 O exame da avaliación extraordinaria será unicamente sobre contidos mínimos e das 
tres avaliacións e supoñerá o 100% da nota da avaliación extraordinaria.  
 
 Para o cálculo das notas finais das avaliacións trimestrais, ordinaria e extraordinaria, 
terase en conta o redondeo a partir do 0,75, é dicir, un 5,75 será un 6, un 7,75 será un 8, 
etc, sempre que a avaliación sexa positiva. No caso das avaliacións trimestrais, do 4,75 
farase o redondeo ao 5 sempre que todas as actividades desa avaliación estean entregadas, 
e ao menos un dos exames aprobados, ou os dous cunha nota, cada un, de 4 ou máis. Nas 
avaliacións ordinarias e extraordinarias, o redondeo ao 5 farase sempre a partir do 4,75.  
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 Nesta táboa pódese ver sintetizados os instrumentos coas porcentaxes 
correspondentes: 
 

Instrumento Avaliación Ensino Porcentaxe nota da 
avaliación 

 
 

Actv. Comprensión e 
Seguimento 

 

 
 

Non Presencial 
 

10% 
100% feito = +1 
90% feito = +0,75 
80% feito = +0,5 
75% feito = +0,25 

 
Actv. Aprendizaxe 

 

 
Presencial 

 
30% coas actv. de síntese 

 
Actv. Síntese 

 

 
Presencial 

Non presencial 

 
30% coas actv. de síntese 
30% coas actv. de síntese 

 
Proba de avaliación 

 

 
Presencial 

Non presencial 

 
70% 
60% 

 
Act. Proxecto Lector 

(1 libro obrigatorio, 2ª ava.) 

 
Presencial 

Non presencial 
 

 
10% das actv. de síntese 
10% das actv. de síntese 
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8. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica 
docente 
 
8.1. Indicadores de logro do proceso de ensino. 
 

 Escala 

1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do 
alumnado. 

    

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a 
aprendizaxe. 

    

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e 
física do alumnado. 

    

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.     

5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no 
traballo do 
alumnado. 

    

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do 
profesorado. 

    

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para 
atender ao alumnado con NEAE. 

    

8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para 
atender ao alumnado con NEAE. 

    

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.     

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.     

11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.     

12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do 
alumnado dentro do grupo. 

    

 
8.2. Indicadores de logro da práctica docente. 
 

 Escala  

1 2 3 4  

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o 
alumnado. 

     

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións 
individualizadas que precisa. 

     

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.      

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás 
necesidades do alumnado con NEAE. 

     

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función 
dos temas a tratar. 

     

6. Combínase o traballo individual e en equipo.      

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.      

8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de 
comprensión oral e escrita. 

    

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – 
aprendizaxe. 
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10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados 
a cada estándar. 

    

11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados 
das probas / traballos, etc. 

    

12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis 
significativos derivados da corrección das probas, traballos, 
etc. 

    

13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e 
comentar 
os seus acertos e erros. 

    

14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría 
e 
orientación. 

    

15. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas 
e 
aprobadas. 

    

16. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente 
vinculadas aos estándares. 

    

17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, 
recuperación, ampliación… 
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9. Organización das actividades de seguimento, recuperación e 
avaliación de materias pendentes 
 
 Corresponde á Xefatura do Departamento Didáctico a coordinación do seguimento e 
avaliación das materias pendentes, coa colaboración do resto de membros dos 
departamentos. 
 Conforme aos acordos de etapa, as actividades de seguimento, recuperación e 
avaliación das materias pendentes, seguirá o seguinte procedemento: 

1. No mes de outubro, e conforme o calendario establecido pola Xefatura de Estudos, o 
departamento elaborará un caderno/guía co material, actividades e indicacións que 
permita o seguimento e recuperación das materias pendentes. Este caderno será 
entregado ao alumnado xunto co calendario elaborado pola Xefatura de Estudos que 
recolla as datas de entrega de caderno e de probas de avaliación. 

2. As materias serán divididas en dúas partes polo departamentos. No noso caso, a 
primeira parte corresponderá aos contidos de Xeografía e a segunda parte aos 
contidos de Historia. Haberá un caderno/guía para cada parte, que será entregado 
polo alumno ou alumno á Xefatura de Departamento á volta das vacacións de Nadal 
e Semana Santa, conforme o calendario establecido por Xefatura de Estudos. Este 
caderno revisado por cada departamento supoñerá o 20% da nota final en cada unha 
das dúas partes da materia. 

3. De cada parte convocaranse unha proba ou exame, unha en Xaneiro e outra en Abril. 
Cada proba supoñerá o 80% da nota final de cada unha das partes. 

4. Se un alumno ten unha avaliación positiva nas dúas partes, 5 ou máis, terá 
recuperada a materia pendente. 

5. Cando un alumno ou alumna teña unha das partes (ou as dúas) cunha avaliación 
negativa, poderá recuperala na convocatoria de pendentes de Maio coa superación 
da proba escrita/exame. 

6. O alumno que non recupere a materia pendente na convocatoria de Maio, deberá  
presentarse á convocatoria extraordinaria de Setembro con toda a materia. 

7. Os alumnos do PMAR recuperarán as materias pendentes de cursos anteriores coa 
avaliación positiva no ámbito socio- lingüístico (materias de lingua castelá, galego e 
xeografía e historia), científico-matemático (matemáticas, bioloxía, física e química) e 
o ámbito de linguas estranxeiras (inglés). No resto das materias realizarán as 
actividades de seguimento e recuperación de materias pendentes como o resto do 
alumnado. Nestes casos, debido as características deste alumnado, o departamento 
poderá deseñar un caderno/guía con material e actividades específicas e adaptadas 
a este tipo de alumnado. 
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10. Medidas de atención á diversidade.  
 
 Por atención á diversidade entendemos a atención na aula nas diferentes 
materias/áreas, entendendo como tal non só alumnado con NEAE ou NEE senón o feito de 
atender a cada alumno segundo as súas características persoais. As nosas aulas son un 
reflexo da diversidade da sociedade actual e das diferenzas propias dos individuos que 
integran os distintos colectivos. O recoñecemento da diversidade nas habilidades e 
expectativas dos alumnos e das alumnas constitúe un principio fundamental que debe rexer 
a acción educativa no ensino básico, cuxa finalidade é asegurar a igualdade de 
oportunidades de todos os alumnos ante a educación, e poñer os medios para evitar o 
fracaso escolar e o risco de abandono do sistema educativo. 
 A atención á diversidade enténdese como o conxunto de actuacións educativas 
dirixidas a dar resposta ás diferentes capacidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, 
motivacións e intereses, situacións sociais, culturais, lingüísticas e de saúde do alumnado. 
Estas medidas oriéntanse a alcanzar os obxectivos e as competencias establecidas para a 
ESO e réxense polos principios de calidade, equidade e igualdade de oportunidades, 
normalización, integración e inclusión escolar, igualdade entre mulleres e homes, non-
discriminación, flexibilidade, accesibilidade e deseño universal, e cooperación da 
comunidade educativa. 
 O eixe construtivo básico é o recoñecemento da diversidade do alumnado e a 
integración de medidas, metodoloxías e compoñentes que lle permitan ao profesorado 
abordar con garantías a diversidade das súas aulas. Este plan de atención á diversidade 
concrétase nos seguintes elementos: 
 

 A atención á diversidade está incluída nas programacións de aula das distintas 
unidades didácticas, co deseño de suxestións de actuación e materiais concretos de 
apoio educativo.  

 A atención ás diferenzas individuais en canto a motivacións, intereses, capacidades 
(intelixencias múltiples) e estilos de aprendizaxe orixina unha combinación de 
metodoloxías e fíos condutores das unidades didácticas, vinculados ao 
desenvolvemento emocional do alumno e á súa integración no grupo; na diversidade 
de agrupamentos e tarefas propostos; na combinación de linguaxes e soportes, na 
articulación de distintos itinerarios... elementos todos eles orientados a satisfaceren 
as esixencias de aprendizaxe de cada alumno e a permitir o seu desenvolvemento 
individual. 

 Para atender os diferentes ritmos de aprendizaxe, deseñáronse programas 
específicos de reforzo e ampliación destinados a melloraren as posibilidades de 
alcanzar os obxectivos fixados para esta etapa. Estes compoñentes están 
incorporados na programación das unidades didácticas. 

 Ademais para a atención ás necesidades específicas de apoio educativo, 
elaborarase, en coordinación co departamento de orientación, as adaptacións 
curriculares correspondentes. A súa posta en marcha, seguimento e avaliación, 
farase coordinadamente co profesorado de PT.  

  
 Así, en función da información recollida nos primeiros días lectivos e dos resultados 
da avaliación inicial e a preavaliación, o profesorado aplicará as medidas adecuadas e 
necesaria a nivel individual, tanto de carácter ordinario, estabelecendo os oportunos 
reforzos, apoios, ampliación, como de carácter extraordinario, adaptacións curriculares. E 
tendo sempre en conta que a diversidade é un concepto inherente ao propio grupo e 
valorando pois se é necesario para lograr o éxito no proceso de ensino-aprendizaxe, adaptar 
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obxectivos, contidos e metodoloxía ou contar con criterios de cualificación e avaliación 
adaptados, propios e consensuados con outros departamentos.  
 
 No seguinte cadro recóllense algunhas destas medidas: 
 

MEDIDAS ORDINARIAS 

ORGANIZATIVAS CURRICULARES 

 Adecuación para algún alumno/a ou 
grupo da estrutura organizativa do 
centro e/ou da aula: 

 Tempos diferenciados, horarios 
específicos, etc. 

 Espazos diferenciados. 

 Materiais e recursos didácticos 
diferenciados. 

 Desdobramento de grupos. 

 Reforzo educativo e/ou apoio de 
profesorado na aula. 

 Adaptacións metodolóxicas para 
algún alumno / grupo, como traballo 
colaborativo en grupos heteroxéneos, 
titoría entre iguais, aprendizaxe por 
proxectos, etc. 

 Adaptación dos tempos e/ou os 
instrumentos de avaliación para 
algún alumno/a. 

 Programas de reforzo para o 
alumnado que tivo promoción sen 
superar todas as materias. 

 Programa específico para alumnado 
repetidor da materia. 

 Aplicación personalizada dese 
programa específico para 
repetidores da materia 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

ORGANIZATIVAS CURRICULARES 

 Para o alumnado que recibe apoio 
por parte do profesorado 
especialista en PT / AL. 

 Se for o caso, grupos de adquisición 
das linguas (para alumnado 
estranxeiro). 

 Se for o caso, grupos de 
adaptación da competencia 
curricular (alumnado estranxeiro). 

 Outras medidas organizativas, 
escolarización combinada, en 
domicilio, etc. 

 Adaptacións curriculares na materia. 

 Se for o caso, agrupamento flexíbel 
ou específico autorizado na materia. 

 Alumnado con flexibilización na 
escolarización. 

 Descrición do protocolo de 
coordinación co profesorado que 
comparte co titular da materia os 
reforzos, apoios, adaptación, etc. 
(coordinación cos PT / AL / outro 
profesorado de apoio / profesorado 
do agrupamento / etc. 
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11. Concreción dos elementos transversais que se traballan no curso 
 
 As Ciencias Sociais teñen como obxecto de estudo todo o relacionado co home e o 
seu comportamento como ser social. Os propios contidos das materias do noso 
departamento desenvolven como propios os contidos transversais fixados para esta etapa 
educativa. Estes elementos transversais traballados polo Departamento serían: 
1. A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as 
tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a educación 
cívica e constitucional son tratadas de xeito habitual na nosa materia, tendo en conta que 
falamos dunha ciencia social. No currículo da materia, sexa en 1º de ESO ou en 4º, 
trabállanse arreo estes elementos, posto que son tamén competencias básicas a acadar. 
2. Igualmente, o Departamento está comprometido co desenvolvemento da igualdade 
efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra 
persoas con discapacidade, e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato 
e non  discriminación  por  calquera  condición  ou  circunstancia  persoal  ou  social. 
Evitaranse e condenaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que 
supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, 
favorecendo tamén a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, 
transxénero e intersexual. 
3. Do  mesmo  xeito,  o  Departamento  promoverá  a aprendizaxe da prevención e 
resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, 
así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo 
político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual 
aos homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da 
violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a 
consideración ás vítimas do terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera 
tipo de violencia. A programación docente e a práctica titorial permite educar na prevención 
da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia 
terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do 
Holocausto xudeu como feito histórico.  
4. Fomentaremos, por medio da programación de aula e titorías a participación do alumnado 
en actividades que lle permitan afianzar o espírito emprendedor e a iniciativa empresarial 
a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a 
confianza nun mesmo e o sentido crítico. 
5. No ámbito da educación e a seguridade viaria, promoveranse accións para a mellora 
da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, coa finalidade de que os/as 
alumnos/as coñezan os seus dereitos e deberes como usuarios/as das vías, en calidade de 
peóns, viaxeiros/as e condutores/as de bicicletas ou vehículos a motor, respecten as normas 
e os sinais, e se favoreza a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo 
e a empatía con actuacións adecuadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas 
secuelas. 
6. Por último, o desenvolvemento sostible e a protección do medio ambiente, será outro 
contido fundamental que entronca coa realidade da nosa sociedade e debe propiciar a 
educación, o comportamento e as actitudes do noso alumnado como membro responsable 
e comprometido cos retos da sociedade actual.   
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12. Actividades extraescolares e complementarias 
 
 A realización das actividades extraescolares e complementarias é algo de interese 
para este departamento, ao ser pensadas sempre como complemento aos contidos 
desenvoltos na aula e como un medio para favorecer a relación e cohesión do grupo, algo 
con consecuencias moi positivas para o desenvolvemento das clases. Dentro delas 
diferenciamos: 
 

 Actividades propias do Departamento, relacionadas directamente cos contidos das 
nosas materias. Para este curso 21-22 estamos pendentes da evolución da pandemia 
para determinar a posibilidade ou non da súa realización. De ser así, as actividades 
propostas para os diferentes grupos serían: 

o 1º ESO: Visita a un centro ou xacemento arqueolóxico, relacionado co 
mundo da Prehistoria, co período castrexo ou romano. As posibilidades son 
varias: petróglifos de Campo Lameiro, dolmen de Dombate, dolmen de Axeitos, 
castros de Vilalonga, Baroña, restos romanos de Lugo... A decisión final do 
lugar estará condicionada coa dispoñibilidade do xacemento e co resto de 
actividades que se programen no centro para facilitar o transporte e a 
combinación con outras actividades. 

o 2º ESO: Visita á cidade de Santiago de Compostela, aproximación ao 
urbanismo medieval, catedral, tellados da mesma... 

o 3º ESO: Visita á cidade de Ferrol, centrándonos no seu urbanismo e tamén, 
relacionándoo cos contidos de Xeografía Económica, na industria naval e a 
súa pegada na cidade.  

o 4º ESO: Visita a Santiago, ao CGAC e á Cidade da Cultura  
 

 Ademais destas, o Departemento organizará calquera outra actividade /saída que se 
lle propoña  no calendario das actividades das diferentes institucións culturais que recollan 
propostas para o público escolar (exposicións, visitas, concursos...) 
 

 Actividades da programación do centro. Como departamento participaríamos nas 
diferentes actividades que se programarían no centro para este curso, e en especial 
aquelas que puideran ter unha maior relación cos contidos da nosa materia. 

Como todos os cursos, a Biblioteca coordina o tema anual. Este ano dentro do proxecto dos 
continentes desenvolvido nos últimos cursos, centrarase en EUROPA e o CAMIÑO DE 
SANTIAGO como vertebrador dela. Unha vez acordada a proposta do equipo da Biblioteca, 
o departamento deseñará diferentes actividades para os diferentes grupos e que se 
relacionen cos contidos de cada curso. Estas actividades permitirán desenvolver os 
obxectivos do noso Plan Lector e do Plan TICs, como se recolle no seguinte apartado desta 
programación. 
Participaremos ademais nas diferentes conmemoracións e celebracións que se leven a cabo 
no centro, en especial aquelas relacionados cos contidos transversais que desenvolvemos 
na nosa materia: día da paz, día contra a violencia de xénero, día da muller traballadora, 
conmemoración da nosa Constitución, da Declaración de Dereitos do Home... 
 
 A temporalización de todas estas actividades estará subordinada á programación 
xeral do centro e aos acordos que se tomen nas diferentes reunións de coordinación de 
etapa e centro. Tamén hai que ter en conta as posibles incidencias motivadas polo COVID 
para a realización das mesmas.  
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13. Aplicación dos plans e proxectos do centro. 
 

1. En relación co Plan Lector do noso centro: 
 Segundo o recollido nel, realizaremos as seguintes actividades: 
 

 Para a adquisición de estratexias básicas na lecto-escritura: 
 

CURSO ACTIVIDADES 

 
1º ESO  Lectura comprensiva. 

 Subliñado. 

 Diferenciación de ideas principais e secundarias. 

 Identificación da estrutura dun texto. 

 Organización das ideas a partir da elaboración de mapas conceptuais. 

 
2º ESO  Os mesmos de 1º. 

 Elaboración de esquemas con maior información. 

 Creación de resumos a partir deles. 

3º ESO 
 Os mesmos de 1º e 2º. 

 Elaboración dos seus propios documentos a partir de diferentes fontes 
dadas e un guión fixado. 

4º ESO 
 Os mesmos de 1º, 2º e 3º. 

 Elaboración dos seus propios documentos de forma autónoma. 

 
 Para a creación de información e documentación propia: 

 Análise de fontes de información de diferente tipo e soporte. 
 Coñecemento dun vocabulario específico e básico. 
 Uso de procedementos propios das CCSS: traballo con mapas, gráficos, 

estatísticas, comentarios de textos históricos, de obras de arte…. 
 

 Para a elaboración de proxectos de investigación poñeremos en práctica as 
estratexias e competencias adquiridas coas actividades propostas anteriormente, 
realizando en cada curso un proxecto de investigación que partirá do tema 
interdisciplinar do centro neste curso, 21-22 ou en proxectos relacionados cos 
contidos curriculares de cada curso. Este proxecto incluirá actividades do Plan TICs. 
Serán propostas adaptadas ás características do alumnado e curso, cun tema 
motivador, favorecendo actitudes e valores de colaboración e traballo cooperativo. 
Serán obrigatorios e avaliables.  

 
2. En relación co Plan TICs do noso centro: 
 Buscando acadar a competencia relacionada co tratamento da información e a 
competencia dixital, que permita ao noso alumnado dispoñer de habilidades para buscar, 
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obter, procesar e comunicar información, e para transformala en coñecemento, na nosa 
práctica docente propoñemos como obxectivos: 

o Procurar e seleccionar información a través de fontes diversas: impresa, 
audiovisual, dixital, multimedia. 

o Profundizar no dominio das diversas linguaxes específicas: textual, icónica, 
visual, gráfica. 

o Transformar esa información en materiais aplicables ao proceso de ensinanza. 
o Utilizar os medios tecnolóxicos diversos como instrumentos de ensinanza na 

nosa práctica docente. Neste sentido e ante a posibilidade do ensino non 
presencial cobra especial importancia o manexo da Aula Virtual e todas as 
súas posibilidades e ferramentas para o desenvolvemento do proceso ensino-
aprendizaxe.  

 
 A partir destes obxectivos, desenvolveremos co noso alumnado unha serie de 
actividades para: 

o Integrar como hábito a labor de empregar as TIC para consultar dúbidas, e 
corrixir e mellorar a aparencia dos traballos escritos. 
o Desenvolver a capacidade de traballar colaborativamente usando o correo 
electrónico. 
o Empregar a aula virtual Moodle.  
o Aprender a manexar os distintos buscadores para obter información 
(audiovisual, escrita, etc.). 
o Avanzar no manexo das ferramentas de formato dos procesadores de texto e 
outras aplicacións e programas. 
o Empregar as TIC para confeccionar traballos de certa complexidade, como 
poden ser textos informativos, edicións dixitais, presentacións, etc 
o O uso adecuado do libro dixital dentro do proxecto EDIXGAL nos diferentes 
cursos.. 
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14. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das 
programacións didácticas en relación cos resultados académicos e 
procesos de mellora. 
 
 A programación didáctica do Departamento Didáctico de Xeografía e Historia, será 
elaborada ao inicio do curso e aprobada polos membros do departamento, algo que será 
recollido en acta de reunión do mesmo. Será entregada á Dirección do centro para o seu 
envío á Inspección Educativa e a súa publicación na páxina web do centro. Xunto á 
programación será entregado un resumo da mesma que recolla os contidos mínimos e os 
criterios de avaliación e cualificación. 
 O alumnado recibirá información da programación e sobre todo da metodoloxía e 
criterios de avaliación e cualificación nas primeiras sesións do curso, por escrito para que 
chegue esta información ás familias.  
 Nas reunións mensuais do departamento levaremos a cabo un seguimento do 
desenvolvemento da programación que se reflexará nas actas das mesmas. Tamén quedará 
reflexado calquera cambio ou modificación da mesma. De producirse se informará á Xefatura 
de Estudos e ao alumnado. Farase tamén un seguimento das actividades de recuperación 
das materias pendentes. 
 Ao final de cada avaliación, se recollerá en acta o cumprimento da programación, os 
motivos dos posibles retrasos ou cambios, así como os resultados acadados nos diferentes 
cursos e grupos. 
 Ao final de cada curso farase unha avaliación da programación conforme a rúbrica 
que se recolle neste apartado. Farase tamén unha proposta de mellora da mesma que se 
terá en conta á hora de elaborar a programación do curso seguinte. 
 
 

INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR A PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
(RÚBRICA). 

 
 

 Escala 

 1 2 3 4 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a 
partir dos elementos do currículo.         

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades 
didácticas / temas / proxectos.         

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a 
temporalización previstas.         

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das 
unidades, temas ou proxectos.         

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.         

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación.         

7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa 
avaliación.         

8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver.         

9. Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o departamento.         

10. Adecuación da secuencia de traballo na aula.         

11. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.         

12. Adecuación do libro de texto (no caso de que se use).         
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13. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as 
consecuencias da proba.         

14. Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos 
estándares.         

15. Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos.         

16. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: 
probas, traballos, etc.         

17. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun exame e 
dunha avaliación.         

18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final.          

19. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria.          

20. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de materias 
pendentes.          

21. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas materias 
pendentes.          

22. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.         

23. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos 
estándares.         

24. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con 
NEAE.         

25. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e 
extraescolares previstas.         

26. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de 
avaliación, estándares e instrumentos.         

27. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios 
de promoción.         

28. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do 
curso.         

29. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.         

30. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.         

Observacións: 
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 Como ANEXOS á programación didáctica do Departamento de Xeografía e Historia, 
Ciencias Sociais, recollemos as programacións referidas ás materias afíns que neste curso 
2021-22 impartirán os membros do mesmo. Estas materias son: 

o Cultura Clásica de 3º ESO. 
o Valores Éticos dos cursos de 1º, 2º, 3º e 4º ESO. 
o Economía de 4º ESO. 

 Todas elas son materias relacionadas coas Ciencias Sociais (Valores) ou cos 
contidos xeográficos (Economía), históricos ou artísticos (Cultura Clásica). Por iso moito 
do recollido na programación do Departamento referido á materia de Xeografía e 
Historia, pódese aplicar a estas materias: contextualización, competencias e 
elementos transversais, obxectivos de etapa, metodoloxía, atención á diversidade, 
indicadores de logro e avaliación da práctica docente e da programación... Polo tanto 
de cada unha destas materias recolleremos nestes anexos os aspectos que 
consideramos propios e diferenciados de cada unha delas conforme o seguinte guión: 
 
ANEXO I: CULTURA CLÁSICA. 3º ESO. 

1.- Contextualización. 
2.- Contribución ó desenvolvemento das Competencias Clave. 
3.- Concreción dos obxectivos para a etapa. 
4.- Concrecións curriculares. Temporalización dos contidos.  
5.- Materiais e recursos didácticos 
6.- Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado. 
7.- Concrecións metodolóxicas para o curso 21-22. 
8.- Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación de 
materias pendentes. 
9.-  Actividades extraescolares e complementarias. Outros plans e proxectos do 
centro.  
 

ANEXO III: VALORES ÉTICOS. 
1.- Contextualización. 
2.- Contribución ó desenvolvemento das Competencias Clave. 
3.- Concreción dos obxectivos para a etapa. 
4.- Concrecións curriculares. Temporalización dos contidos.  
5.- Materiais e recursos didácticos 
6.- Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado. 
7.- Concrecións metodolóxicas para o curso 21-22. 
8.- Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación de 
materias pendentes. 
9.-  Actividades extraescolares e complementarias. Outros plans e proxectos do 
centro.  
 

ANEXO IV: ECONOMÍA. 4º ESO. 
1.- Contextualización. 
2.- Contribución ó desenvolvemento das Competencias Clave. 
3.- Concreción dos obxectivos para a etapa. 
4.- Concrecións curriculares. Temporalización dos contidos.  
5.- Materiais e recursos didácticos 
6.- Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado. 
7.- Concrecións metodolóxicas para o curso 21-22. 
8.- Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación de 
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materias pendentes. 
9.-  Actividades extraescolares e complementarias. Outros plans e proxectos do 
centro.  
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ANEXO I 

 
 
 

Cultura Clásica.  
3º ESO  
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1.- Contextualización. 
 
 A materia de Cultura Clásica é unha materia optativa que se imparte no noso centro 
no curso de 3º. É unha materia elixida maioritariamente polo alumnado que estivo exento da 
segunda lingua estranxeira, Francés, nos cursos de 1º e 2º, o que determina as 
características do mesmo: alumnado con algunha materia suspensa na Primaria ou 
alumnado con dificultades. Tamén é unha materia elixida, en menor número, por alumnado 
que deseña o seu itinerario académico en relación coas materias de “letras” ou humanísticas. 
 No curso 2021-22, haberá un grupo de 3º ESO de Cultura Clásica, con 10 alumnos.  
 
 

2.- Contribución ó desenvolvemento das Competencias Clave. 
 

 A comunicación lingüística é a competencia clave con máis presenza no bloque 
lingüístico, xa que permite descubrir as raíces grecorromanas do vocabulario das linguas 
que utiliza. Non obstante, no bloque non lingüístico os propios contidos da materia 
fomentan, tamén, a expresión a través da comunicación textual, oral, audiovisual e dixital.  

 A presenza das novas tecnoloxías da información e da comunicación no mundo actual 
debe aproveitarse como unha vantaxe para o labor cotián na aula, traballando, deste 
xeito, a competencia dixital. A procura de información guiada polo profesorado facilita 
o desenvolvemento do espírito crítico e o achegamento persoal ao coñecemento. Nesta 
liña, tamén hai que salientar a importancia do traballo da competencia en aprender a 
aprender, xa que o alumnado está iniciándose na selección, na avaliación, na 
comprensión e na produción de información cada vez máis complexa. A perseveranza, 
os hábitos de estudo, a autonomía e o traballo en equipo son capacidades que se poden 
afianzar neste capítulo.  

 A descuberta da historia do mundo grego e do romano a través dos seus fitos máis 
salientables no ámbito da política, a sociedade e a vida cotiá axudarán a potenciar as 
competencias sociais e cívicas, así como a competencia en sentido da iniciativa e 
espírito emprendedor, por medio da planificación de proxectos en equipo, reforzando 
os conceptos dos valores democráticos, a participación cidadá e a toma de decisións 
responsables.  

 Unha visión global da xeografía e historia de Grecia e Roma impulsará o alumnado a 
comprender os procesos de cambio desde o mundo antigo ata a actualidade, traballando, 
tamén, a competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía, que capacitan para a análise de fenómenos complexos, o razoamento lóxico 
e o rigor científico.  

 A aproximación ás manifestacións artísticas e literarias do mundo clásico permite o 
desenvolvemento da competencia en conciencia e expresión culturais, xa que un dos 
obxectivos principais da materia é a constatación do mantemento das súas pegadas na 
actualidade. A materia de Cultura Clásica pode significar para o alumnado de educación 
secundaria unha excelente vía de achegamento á posta en valor do noso patrimonio 
cultural, que se aloxa nos restos arqueolóxicos, nos museos e mesmo no contorno cotián, 
así como nas manifestacións máis inmateriais da cultura grecorromana, como o 
pensamento, as crenzas, a mitoloxía, a estética e a ética. 
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3.- Concrecións dos obxectivos de etapa. 
 

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e as 
alumnas as capacidades que lles permitan: 
a) Asumir responsablemente os seus deberes; coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto aos demais; practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as 
persoas e grupos; exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade 
de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha 
sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo 
como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como 
medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre 
eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra 
condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan 
discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia 
contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas 
súas relacións cos demais e resolver pacificamente os conflitos, así como rexeitar a 
violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido 
crítico, incorporar novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das 
tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f ) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en distintas 
disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos 
diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza nun mesmo, a participación, o sentido 
crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua castelá e, se a 
houber, na lingua cooficial da comunidade autónoma, textos e mensaxes complexas, e 
iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de xeito apropiado. 
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias e dos 

demais, así como o patrimonio artístico e cultural. 
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as 

diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a educación 
física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer 
e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar 
criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres 
vivos e o medio, e contribuír así á súa conservación e mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 
artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 
diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo 
actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental 
para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e 
expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con 
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outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 
 A partir destes obxectivos de etapa, fixamos os seguintes obxectivos para a materia 
de Cultura Clásica:  

a) Coñecer as características máis importantes do marco xeográfico no que se 
desenvolveron as culturas de Grecia e Roma no momento do seu apoxeo. 

b) Coñecer algúns fitos esenciais na historia de Grecia e Roma e coñecer as súas 
consecuencias e influencia na nosa historia. 

c) Distinguir e situar nun eixe cronolóxico as principais etapas históricas de Grecia e 
Roma. 

d) Coñecer coa súa denominación grega e latina os principais deuses e heroes da 
mitoloxía grecolatina, os seus trazos, atributos e ámbitos de influencia. 

e) Coñecer os mitos e heroes grecolatinos de maior relevancia. 
f) Coñecer as características fundamentais da arte grega e romana e relacionar 

manifestacións artísticas actuais cos seus modelos clásicos. 
g) Localizar nun mapa e describir os monumentos clásicos máis significativos que 

forman parte do patrimonio español. 
h) Coñecer as características dos principais sistemas políticos presentes no mundo 

clásico establecendo semellanzas e diferenzas entre elas. 
i) Coñecer as características e a evolución da organización social grega e romana e a 

súa presenza na sociedade actual. 
j) Identificar e explicar os diferentes papeis que desempeñan dentro da familia cada un 

dos seus membros. 
k) Identificar as principais formas de traballo e de ocio existentes na Antigüidade. 
l) Recoñecer os diferentes tipos de escritura e distinguilas entre si. Distinguir distintos 

tipos de alfabetos usados na actualidade. 
m) Identificar as linguas romances e non romances da Península Ibérica e localizalas 

nun mapa.  
n) Identificar léxico común, técnico e científico de orixe grecolatina na propia lingua e 

sinalar a súa relación coas palabras latinas ou gregas orixinarias.  
o) Describir algúns aspectos básicos da cultura e a civilización grecolatina que chegaron 

ata a actualidade. 
p) Realizar traballos de investigación sobre a presenza da civilización clásica no 

contorno, utilizando as tecnoloxías da información e a comunicación. 
q) Coñecer as características fundamentais da romanización de Hispania.  
r) Coñecer e comparar as características da relixiosidade grega e romana coa 

actualidade. 
s) Coñecer as principais características dos xéneros literarios grecolatinos e a súa 

influencia na literatura posterior.  
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4- Concrecións curriculares. 
 
 Cultura Clásica. 3º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao mínimo 
de consecución 

 Bloque 1. Xeografía   

f 
o 

B1.1. Marco xeográfico das 
civilizacións grega e romana. 

B1.1. Localizar nun mapa fitos 
xeográficos e enclaves 
concretos relevantes para o 
coñecemento das civilizacións 
grega e romana. 

CCB1.1.1. Sinala sobre un 
mapa o marco xeográfico en 
que se sitúan en distintos 
períodos as civilizacións grega 
e romana, delimitando o seu 
ámbito de influencia, 
establecendo conexións con 
outras culturas próximas e 
situando con precisión puntos 
xeográficos, cidades ou restos 
arqueolóxicos coñecidos pola 
súa relevancia histórica.  

CMCCT 
CD 
CAA 

60% 

f 
o 

B1.1. Marco xeográfico das 
civilizacións grega e romana. 

B1.2. Describir os marcos 
xeográficos en que se 
desenvolven as civilizacións 
grega e romana ao longo da 
súa historia. 

CCB1.2.1. Enumera aspectos 
do marco xeográfico que 
poden ser considerados 
determinantes no 
desenvolvemento das 
civilizacións grega e latina, e 
achega exemplos para ilustrar 
e xustificar as súas 
formulacións. 

CSC 
CD 
CAA 

50% 

 Bloque 2. Historia   

e 
ñ 

B2.1. Marco histórico da 
civilización grega: das 
civilizacións minoica e 
micénica ao mundo 
helenístico.  
B2.2. Marco histórico da 
civilización romana: 
Monarquía, República e 
Imperio. 

B2.1. Identificar, describir e 
explicar o marco histórico en 
que se desenvolven as 
civilizacións grega e romana. 

CCB2.1.1. Sabe enmarcar 
determinados feitos históricos 
nas civilizacións grega e 
romana e no período histórico 
correspondente, póndoos en 
contexto e relacionándoos con 
outras circunstancias 
contemporáneas. 

CAA 
CMCCT 
CD 
CSC 

60% 

f 
e 
g 
ñ 

B2.1. Marco histórico da 
civilización grega: das 
civilizacións minoica e 
micénica ao mundo 
helenístico.  
B2.2. Marco histórico da 
civilización romana: 
Monarquía, República e 
Imperio. 

B2.2. Coñecer as principais 
características de cada período 
da historia de Grecia e Roma, 
e saber situar nun eixe 
cronolóxico feitos históricos. 

CCB2.2.1. Distingue con 
precisión as etapas da historia 
de Grecia e Roma, nomeando 
e situando no tempo os 
principais fitos asociados a 
cada unha delas. 

CSIEE 
CMCCT 
CD 
CSC 

50% 

CCB2.2.2. Explica o proceso 
de transición que se produce 
entre as etapas da historia de 
Grecia e Roma, describindo as 
circunstancias que interveñen 
no paso de unhas a outras. 

CMCCT 
CAA 
CSC 

50% 

CCB2.2.3. Elabora eixes 
cronolóxicos en que se 
representen fitos históricos 
salientables, consultando ou 
non fontes de información. 

CD 
CMCCT 
CSC 

60% 

CCB2.2.4. Sitúa dentro dun 
eixe cronolóxico o marco 
histórico en que se 
desenvolven as civilizacións 
grega e romana, sinalando 

CMCCT 
CD 
CSC 

50% 
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 Cultura Clásica. 3º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao mínimo 
de consecución 

períodos e identificando en 
cada un as conexións máis 
importantes que presentan con 
outras civilizacións. 

ñ 
o 

B2.1. Marco histórico da 
civilización grega: das 
civilizacións minoica e 
micénica ao mundo 
helenístico.  
B2.2. Marco histórico da 
civilización romana: 
Monarquía, República e 
Imperio. 

B2.3. Coñecer as 
características fundamentais 
da romanización de Hispania e 
Gallaecia. 

CCB2.3.1. Explica a 
romanización de Hispania e 
Gallaecia, describindo as súas 
causas e delimitando as súas 
fases. 

CCEC 
CAA 
CSC 
CCL 

50% 

CCB2.3.2. Enumera, explica e 
ilustra con exemplos os 
aspectos fundamentais que 
caracterizan o proceso da 
romanización de Hispania e 
Gallaecia, sinalando a súa 
influencia na historia posterior 
do noso país. 

CSC 
CAA 
CCEC 
CCL 

50% 

 Bloque 3. Mitoloxía   

B B3.1. O panteón grego e 
romano. 

B3.1. Coñecer os principais 
deuses da mitoloxía 
grecolatina. 

CCB3.1.1. Pode nomear coa 
súa denominación grega e 
latina os principais deuses e 
heroes da mitoloxía 
grecolatina, sinalando os 
trazos que os caracterizan, os 
seus atributos e o seu ámbito 
de influencia, explicando a súa 
xenealoxía e establecendo as 
relacións entre os diferentes 
deuses. 

CD 
CCEC 
CCL 

60% 

e 
a 
b 
ñ 

B3.2. Mitos grecolatinos. Os 
heroes.  

B3.2. Coñecer os mitos e os 
heroes grecolatinos, e 
establecer semellanzas e 
diferenzas entre os mitos e os 
heroes antigos e os actuais. 

CCB3.2.1. Identifica dentro do 
imaxinario mítico deuses, 
semideuses e heroes, e explica 
os principais aspectos que os 
diferencian. 

CCEC 
CD 
CCL 

50% 

CCB3.2.2. Sinala semellanzas 
e diferenzas entre os mitos da 
antigüidade clásica e os 
pertencentes a outras culturas, 
comparando o seu tratamento 
na literatura ou na tradición 
relixiosa. 

CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

50% 

CCB3.2.3. Recoñece e ilustra 
con exemplos o mantemento 
do mítico e da figura do heroe 
na nosa cultura, analizando a 
influencia da tradición clásica 
neste fenómeno e sinalando as 
principais semellanzas e 
diferenzas que se observan 
entre ambos os tratamentos, 
asociándoas a outros trazos 
culturais propios de cada 
época. 

CCEC 
CMCCT 
CD 
CSC 

50% 

CCB3.2.4. Recoñece 
referencias mitolóxicas nas 
artes plásticas, sempre que 
sexan claras e sinxelas, 

CCEC 
CD 

60% 



D.D. Xeografía e Historia. 
Programación didáctica. Curso 2021-22.  

75 

 Cultura Clásica. 3º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao mínimo 
de consecución 

describindo, a través do uso 
que se fai destas, os aspectos 
básicos que en cada caso se 
asocian á tradición grecolatina. 

l 
ñ 

B3.3. Relixión grega. B3.3. Coñecer e comparar as 
características da relixiosidade 
e da relixión grega coas 
actuais. 

CCB3.3.1. Enumera e explica 
as principais características da 
relixión grega, póndoas en 
relación con outros aspectos 
básicos da cultura helénica e 
establecendo comparacións 
con manifestacións relixiosas 
propias doutras culturas. 

CSC 
CMCCT 
CCEC 

60% 

B B3.4. Relixión romana: culto 
público e privado. 

B3.4. Explicar os fundamentos 
da relixiosidade romana e 
distinguir a relixión oficial das 
manifestacións do culto 
privado. 

CCB3.4.1. Distingue a relixión 
oficial de Roma dos cultos 
privados, e explica os trazos 
que lles son propios. 

CSC 
CMCCT 
CCEC 

60% 

 Bloque 4. Arte   

l 
b 

B4.1. Fundamentos da arte 
clásica. 

B4.1. Coñecer as 
características fundamentais 
da arte clásica e relacionar 
manifestacións artísticas 
actuais cos seus modelos 
clásicos. 

CCB4.1.1. Recoñece os trazos 
básicos da arte clásica nas 
manifestacións artísticas 
antigas e actuais. 

CD 
CCEC 

60% 

CCB4.1.2. Realiza eixes 
cronolóxicos e sitúa neles 
aspectos relacionados coa arte 
grecolatina, asociándoos a 
outras manifestacións culturais 
ou a fitos históricos. 

CMCCT 
CD 
CCEC 

50% 

L B4.2. Arquitectura en Grecia e 
Roma: tipos de edificios e 
ordes arquitectónicas. 

B4.2. Identificar as 
características máis 
salientables da arquitectura 
grecorromana en relación cos 
edificios máis singulares. 

CCB4.2.1. Recoñece as 
características esenciais das 
arquitecturas grega e romana, 
identificando en imaxes a orde 
arquitectónica á que pertencen 
distintos monumentos, para 
razoar a súa resposta. 

CCEC 
CMCCT 
CD 

60% 

L B4.3. Escultura en Grecia e 
Roma: etapas, estilos e 
temáticas. 

B4.3. Coñecer as 
manifestacións escultóricas da 
arte grega e romana ao longo 
da Antigüidade e identificar a 
súa temática.  

CCB4.3.1. Recoñece 
esculturas gregas e romanas 
en imaxes, encádraas nun 
período histórico e identifica 
nelas motivos mitolóxicos, 
históricos ou culturais. 

CCEC 
CMCCT 
CD 

50% 

l 
ñ 

B4.4. Enxeñería romana: obras 
públicas e urbanismo. Vías 
romanas. 

B4.4. Coñecer as creacións 
urbanísticas romanas, así 
como a súa rede viaria. 

CCB4.4.1. Describe as 
características, os principais 
elementos e a función das 
grandes obras públicas 
romanas, explicando e 
ilustrando con exemplos a súa 
importancia para o 
desenvolvemento do Imperio e 
a súa influencia en modelos 
urbanísticos posteriores. 

CSC 
CMCCT 
CD 
CCEC 

60% 

e 
ñ 

B4.5. Herdanza clásica no 
patrimonio artístico. 

B4.5. Coñecer e saber localizar 
os principais monumentos 
clásicos do patrimonio español 
e europeo. 

CCB4.5.1. Localiza nun mapa 
os principais monumentos 
clásicos do patrimonio español 
e europeo, identificando a 
partir de elementos concretos o 

CAA 
CD 
CCEC 
CMCCT 

50% 
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 Cultura Clásica. 3º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao mínimo 
de consecución 

seu estilo e súa cronoloxía 
aproximada. 
 

 Bloque 5. Sociedade e vida cotiá   

A B5.1. Organización política en 
Grecia e en Roma. 

B5.1. Coñecer as 
características das principais 
formas de organización política 
presentes no mundo clásico, e 
establecer semellanzas e 
diferenzas entre elas. 

CCB5.1.1. Nomea os principais 
sistemas políticos da 
antigüidade clásica e describe, 
dentro de cada un, a forma de 
distribución e o exercicio do 
poder, as institucións, o papel 
que estas desempeñan e os 
mecanismos de participación 
política. 

CSC 
CCL 

60% 

g 
h 
ñ 

B5.2. Sociedade en Grecia e 
Roma: clases sociais. 

B5.2. Coñecer as 
características e a evolución 
das clases sociais en Grecia e 
Roma. 

CCB5.2.1. Describe a 
organización das sociedades 
grega e romana, explicando as 
características das clases 
sociais e os papeis asignados 
a cada unha, relacionando 
estes aspectos cos valores 
cívicos da época e 
comparándoos cos actuais. 

CSIEE 
CSC 
CCL 

60% 

CCB5.2.2. Describe as 
principais características e a 
evolución dos grupos que 
compoñen as sociedades 
grega e romana. 

CCL 
CSC 
CCL 

50% 

c 
ñ 

B5.3. A familia en Grecia e 
Roma. 

B5.3. Coñecer a composición 
da familia e os papeis 
asignados aos seus membros. 

CCB5.3.1. Identifica e explica 
os papeis que desempeña 
dentro da familia cada un dos 
seus membros, identificando e 
explicando a través deles 
estereotipos culturais e 
comparándoos cos actuais. 

CSC 
CCL 

50% 

M B5.4. Vida cotiá en Grecia e 
Roma: vivenda, hixiene, 
alimentación, vestimenta e 
traballo. 

B5.4. Coñecer os trazos máis 
salientables da vida cotiá en 
Grecia e Roma. 

CCB5.4.1. Identifica e describe 
os tipos de vivenda, o modo de 
alimentación, os hábitos de 
hixiene e a vestimenta en 
Grecia e Roma. 

CD 
CAA 
CSC 
CMCCT 
CCL 

50% 

CCB5.4.2. Identifica e describe 
formas de traballo e 
relaciónaas cos coñecementos 
científicos e técnicos da época, 
e explica a súa influencia no 
progreso da cultura occidental. 

CAA 
CMCCT 
CSC 
CCL 

50% 

D B5.5. Espectáculos públicos en 
Grecia e Roma. 

B5.5. Identificar as principais 
formas de lecer da antigüidade. 

CCB5.5.1. Describe as 
principais formas de lecer das 
sociedades grega e romana, 
analizando a súa finalidade, os 
grupos aos que van dirixidas e 
a súa función no 
desenvolvemento da 
identidade social. 

CSIEE 
CAA 
CSC 
CCL 

50% 

ñ B5.5. Os espectáculos públicos 
en Grecia e Roma. 

B5.6. Relacionar e establecer 
semellanzas e diferenzas entre 
as manifestacións deportivas 
da Grecia Clásica e as actuais. 

CCB5.6.1. Explica a orixe e a 
natureza dos Xogos Olímpicos, 
comparándoos e destacando a 
súa importancia con respecto a 

CD 
CAA 
CSC 
CCL 

50% 
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 Cultura Clásica. 3º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao mínimo 
de consecución 

outras festividades deste tipo 
existentes na época, e 
comenta o seu mantemento no 
mundo moderno, establecendo 
semellanzas e diferenzas entre 
os valores culturais aos que se 
asocian en cada caso. 

 Bloque 6. Lingua e literatura   

E B6.1. Historia da escritura. 
Signos e materiais. 

B6.1. Coñecer a existencia de 
diversos tipos de escritura, 
distinguilos e comprender as 
súas funcións. 

CCB6.1.1. Recoñece tipos de 
escritura, clasifícaos consonte 
súa natureza e a súa función, e 
describe os trazos que os 
distinguen. 

CD 
CCEC 
CCL 

50% 

E B6.2. Orixe do alfabeto. O 
alfabeto grego e o alfabeto 
romano. 

B6.2. Coñecer a orixe do 
alfabeto e distinguir os tipos de 
alfabetos usados na 
actualidade. 

CCB6.2.1. Nomea e describe 
os trazos principais dos 
alfabetos máis utilizados no 
mundo occidental, 
diferenciándoos doutros tipos 
de escrituras, e explica a súa 
orixe. 

CAA 
CCEC 
CCL 

50% 

F B6.2. Orixe do alfabeto. O 
alfabeto grego e o alfabeto 
romano. 

B6.3. Recoñecer a presenza 
de elementos dos alfabetos 
grego e latino nos alfabetos 
actuais. 

CCB6.3.1. Explica a influencia 
dos alfabetos grego e latino na 
formación dos alfabetos 
actuais, e sinala nestes últimos 
a presenza de determinados 
elementos tomados dos 
primeiros. 

CD 
CMCCT 
CCEC 
CCL 

50% 

f 
ñ 
o 

B6.3. As linguas do mundo. O 
indoeuropeo e as súas familias 
lingüísticas. 

B6.4. Coñecer a orixe común 
das linguas indoeuropeas. 

CCB6.4.1. Enumera e localiza 
nun mapa as principais ramas 
da familia das linguas 
indoeuropeas, sinalando os 
idiomas modernos que se 
derivan de cada unha e os 
aspectos lingüísticos que 
evidencian o seu parentesco. 

CMCCT 
CD 
CSC 

50% 

CCB6.4.2.Describe  a 
evolución das linguas 
romances a partir do latín 
como un proceso histórico, 
explicando e ilustrando con 
exemplos os elementos que 
evidencian do xeito máis visible 
a súa orixe común e o 
parentesco existente entre 
elas. 

CCL 
CCEC 

60% 

l 
ñ 
o 

B6.4. As linguas romances. B6.5. Identificar as linguas 
europeas romances e non 
romances, e localizalas nun 
mapa. 

CCB6.5.1. Identifica as linguas 
que se falan en Europa e en 
España, diferenciando pola súa 
orixe as romances e as non 
romances, e delimita nun mapa 
as zonas onde se utilizan. 

CSC 
CD 
CCL 
CCA 

50% 

h 
ñ 
o 

B6.5. Composición e 
derivación culta de orixe grega 
e latina. 

B6.6. Identificar a orixe 
grecolatina do léxico das 
linguas de España e doutras 
linguas modernas. 

CCB6.6.1. Recoñece e explica 
o significado dalgúns dos 
helenismos e latinismos máis 
frecuentes utilizados no léxico 
das linguas faladas en España 
e doutras linguas modernas, e 

CCL 
CCA 

50% 



D.D. Xeografía e Historia. 
Programación didáctica. Curso 2021-22.  

78 

 Cultura Clásica. 3º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao mínimo 
de consecución 

explica o seu significado a 
partir do termo de orixe. 

CCB6.6.2. Explica o significado 
de palabras a partir da súa 
descomposición e da análise 
etimolóxica das súas partes. 

CCL 
CCA 

50% 

e 
ñ 
o 

B6.6. Latinismos, palabras 
patrimoniais, cultismos e 
semicultismos. 

B6.7. Distinguir e identificar 
latinismos, cultismos, 
semicultismos e termos 
patrimoniais. 

CCB6.7.1. Identifica e 
diferencia con seguridade 
cultismos, semicultismos e 
termos patrimoniais, en 
relación co termo de orixe sen, 
necesidade de consultar 
dicionarios nin outras fontes de 
información. 

CCA 
CCL 

50% 

CCB6.7.2. Coñece o 
significado das principais 
locucións latinas de uso actual. 

CD 
CCL 

50% 

f 
l 
ñ 
o 

B6.7. Principais regras de 
evolución fonética do latín ao 
galego e ao castelán. 

B6.8. Facer evolucións desde o 
latín ao galego e ao castelán, 
tendo en conta os fenómenos 
fonéticos. 

CCB6.8.1. Explica os procesos 
de evolución dalgúns termos 
desde o étimo latino ata os 
seus respectivos derivados nas 
linguas romances, describindo 
algúns dos fenómenos 
fonéticos producidos e 
ilustrándoos con outros 
exemplos. 

CCL 
CCA 

50% 

CCB6.8.2. Realiza evolucións 
do latín ao galego e ao 
castelán aplicando as regras 
fonéticas de evolución. 

CCA 
CCL 

50% 

F B6.8. Léxico grecolatino na 
linguaxe científica e técnica. 

B6.9. Coñecer e utilizar con 
propiedade terminoloxía 
científico-técnica de orixe 
grecolatina. 

CCB6.9.1. Explica a partir da 
súa etimoloxía termos de orixe 
grecolatina propios da linguaxe 
científico-técnica e sabe usalos 
con propiedade. 

CCL 
CCA 

50% 

h 
ñ 
o 

B6.9. Presenza das linguas 
clásicas nas linguas modernas. 

B6.10. Constatar o influxo das 
linguas clásicas en linguas non 
derivadas delas. 

CCB6.10.1. Demostra o influxo 
do latín e o grego sobre as 
linguas modernas servíndose 
de exemplos para ilustrar o 
mantemento nestas de 
elementos léxicos morfolóxicos 
e sintácticos herdados das 
primeiras. 

CCL 
CCA 

50% 

L B6.10. Xéneros literarios 
grecolatinos: autores e obras 
principais. 

B6.11. Coñecer as principais 
características dos xéneros 
literarios grecolatinos e a súa 
influencia na literatura 
posterior. 

CCB6.11.1. Describe as 
características esenciais dos 
xéneros literarios grecolatinos 
e recoñece a súa influencia na 
literatura posterior. 
 

CCEC 
CCL 
CCA 

50% 

L B6.10. Xéneros literarios 
grecolatinos: autores e obras 
principais. 

B6.12. Coñecer os fitos 
esenciais das literaturas grega 
e latina como base literaria da 
cultura europea e occidental. 

CCB6.12.1. Nomea aos 
autores máis representativos 
da literatura grecolatina, 
encádraos no seu período 
histórico e cita as súas obras 
máis coñecidas. 
 

CCEC 
CCL 

60% 
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 Cultura Clásica. 3º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao mínimo 
de consecución 

 Bloque 7. Pervivencia na actualidade   

l 
n 
ñ 

B.7.1. Civilización grecolatina 
nas artes e na organización 
social e política actual. 

B7.1. Recoñecer a presenza 
da civilización clásica nas artes 
e na organización social e 
política.  

CCB7.1.1. Sinala e describe 
algúns aspectos básicos da 
cultura e a civilización 
grecolatina que perviviron ata a 
actualidade, demostrando a 
súa vixencia nunha e noutra 
época mediante exemplos.  

CCL 
CAA 

60% 

l 
n 
ñ 

B7.2. Mitoloxía e temas 
lexendarios nas manifestacións 
artísticas actuais. 

B7.2. Coñecer a pervivencia da 
mitoloxía e os temas 
lexendarios nas manifestacións 
artísticas actuais. 

CCB7.2.1. Demostra a 
pervivencia da mitoloxía e os 
temas lexendarios mediante 
exemplos de manifestacións 
artísticas contemporáneas nas 
que están presentes estes 
motivos.  

CAA 
CCEC 

60% 

l 
ñ 

B7.3. Historia de Grecia e 
Roma e a súa presenza no 
noso país. 

B7.3. Identificar os aspectos 
máis importantes da historia de 
Grecia e Roma e a súa 
presenza no noso país e 
recoñecer as pegadas da 
cultura romana en diversos 
aspectos da civilización actual.  

CCB7.3.1. Enumera e explica 
algúns exemplos concretos nos 
que se pon de manifesto a 
influencia que o mundo clásico 
tivo na historia e as tradicións 
do noso país.  

CCL 
CSC 

50% 

b 
e 

B7.4. Traballos de 
investigación sobre a 
civilización clásica na nosa 
cultura. 

B7.4. Realizar traballos de 
investigación sobre a 
pervivencia da civilización 
clásica na contorna, utilizando 
as tecnoloxías da información 
e a comunicación. 

B7.4.1. 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. 

CD 
CAA 

70% 

 
 

CONTIDOS MÍNIMOS 
 

1) Marco xeográfico en que se sitúan en distintos períodos as civilizacións grega e 
romana 

2) Etapas da historia de Grecia e Roma, nomeando e situando no tempo os principais 
feitos asociados a cada unha delas. 

3) A romanización de Hispania e Gallaecia, describindo as súas causas e delimitando 
as súas fases. 

4) Principais deuses e heroes da mitoloxía grecolatina, sinalando os trazos que os 
caracterizan, os seus atributos e o seu ámbito de influencia, explicando a súa 
xenealoxía e establecendo as relacións entre os diferentes deuses. Semideuses e 
heroes e principais aspectos que os diferencian. 

5) Trazos básicos da arte clásica nas manifestacións artísticas antigas e actuais. 
Diferenciar a arte grega e romana. 

6)  Características esenciais das arquitecturas grega e romana, identificando en 
imaxes a orde arquitectónica á que pertencen distintos monumentos e as súas 
diferentes tipoloxías. Esculturas gregas e romanas encadradas nun período 
histórico. Principais monumentos clásicos do patrimonio español e europeo. 

7) Principais sistemas políticos da antigüidade clásica.  
8) Organización das sociedades grega e romana, clases sociais e os papeis asignados 

a cada unha. A familia. Tipos de vivenda, o modo de alimentación, os hábitos de 
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hixiene e a vestimenta en Grecia e Roma. Formas de lecer das sociedades grega e 
romana 

9) Tipos de escritura. Principais ramas da familia das linguas indoeuropeas, sinalando 
os idiomas modernos que se derivan de cada unha e os aspectos lingüísticos que 
evidencian o seu parentesco. Linguas romances e non romances faladas en Europa 
e España. 

10) Helenismos e latinismos máis frecuentes utilizados no léxico das linguas faladas en 
España e doutras linguas modernas. 

11) Cultismos, semicultismos e termos patrimoniais.  
12) Características esenciais dos xéneros literarios grecolatinos.  
13) Pervivencia da mitoloxía e os temas lexendarios nas manifestacións artísticas 

contemporáneas nas que están presentes estes motivos. 
 
 

TEMPORALIZACIÓN. 
 

UNIDADE TRIMESTRE 

Bloque 1. Xeografía 1º 

Bloque 2. Historia 1º 

Bloque 3. Mitoloxía 1º 

Bloque 4. Arte 2º 

Bloque 5. Sociedade e vida cotiá 2º 

Bloque 6. Lingua e Literatura 3º 

Bloque 7. Pervivencia na actualidade 3º 

 
 

5.- Materiais e recursos didácticos. 
 
 No presente curso, na materia de Cultura Clásica, traballaremos cos materiais do 
proxecto Edixgal. Ademais a profesora encargada da materia facilitará tamén outros 
materiais de contido teórico e actividades asociados a cada unidade didáctica. Serán 
entregados ao alumnado ao longo do curso ou aloxados tamén na Aula Virtual.  
 
 

6.- Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado. 
 
6.1. Principios xerais. 
 Recollen os principios acordados polos departamentos nas diferentes reunións de 
etapa: 

 Avaliaremos contidos e competencias, introducindo a cualificación das mesmas de 
forma conxunta na aplicación do XADE, conforme aos criterios xerais establecidos 
polo Centro. 

 Os procedementos e instrumentos de avaliación terán en conta: 
a. Unha avaliación que será obxectiva e cuantificable, o que esixe deixar claro como 

imos avaliar, como imos recollelo e onde sistematizaremos esa información.  
b. Uns criterios para superar a avaliación, e, especificamente, as porcentaxes 

atribuídas a probas, actividades ou outros ítems que aquí se recollen. 
c. Unha avaliación que ten que ser formativa e continua, o que significa que un 

exame non é o único instrumento de avaliación. 
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d. Que  non se avaliará nunca unicamente a partir do traballo de clase. 
e. Que o aprobado establécese no 5, polo que o suspenso do trimestre implica -de 

forma automática- o suspenso da avaliación correspondente, e non o dunha proba 
referida a unha unidade concreta. Polo tanto, a proba de recuperación farase de 
toda a avaliación. A recuperación do trimestre suspenso farase despois de que a 
información chegue ás familias, á volta da pausa por vacacións. 

f. Que o departamento establece unha nota final ou ordinaria considerando o grao 
de adquisición dos contidos pero tamén a adquisición das competencias clave.  

g. Que a avaliación extraordinaria é de toda a materia e non dunha parte dos 
contidos. Dito doutra maneira, na convocatoria de setembro haberá sempre un 
exame de todas as unidades da materia, por tratarse dunha convocatoria 
extraordinaria. Os cadernos ou traballo de reforzo para o verá, se fora o caso, non 
poden ser o instrumento de avaliación desta convocatoria, se ben poderán ser 
tidos en conta, eventualmente, na avaliación. 

  
6.2. Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 As probas e as actividades de avaliación están asociadas a algún dos estándares de 
aprendizaxe definidos para o seu alcance (unidade, trimestre, curso), de maneira que o 
profesorado poida medir, avaliar e graduar o rendemento ou logro alcanzado polo alumnado. 
 Para atender os distintos feitos de avaliación asociados ao calendario escolar, o 
departamento prevé diferentes probas de avaliación. 

a. Avaliación Inicial: 
 Este tipo de avaliación está integrado por unha serie de actividades que se aplica ao 
comezo do curso escolar e que atende á detección do grao de adquisición das destrezas 
básicas a nivel competencial, e dalgúns contidos que se requiren para o curso. Tras a 
realización desta proba e a observación sistemática dos alumnos nos primeiros días, 
estableceranse medidas de apoio individuais e de grupo na sesión de preavaliación. 
 A data prevista para a avaliación inicial na materia será sempre dentro das dúas 
primeiras semanas lectivas do curso. A proba consistirá na realización dunha serie de 
actividades, por escrito, tipo test, comentarios de textos, vocabulario, etc., relacionados cos 
estándares avaliables previstos para as materias e os cursos impartidos polo noso 
departamento. 
 A proba non ten consecuencias máis alá da elaboración dun diagnóstico inicial das 
necesidades educativas de cada alumno ou alumna, a fin de que o profesor ou profesora 
poida individualizar o máximo posíbel o proceso de ensino-aprendizaxe, fornecendo unha 
aprendizaxe de carácter significativo.  

b. Preavaliación. 
 Nas primeiras semanas de outubro levarase a cabo as sesións de preavaliación, onde 
se avaliará o nivel de competencia a nivel grupal e individual. Será coordinada polos titores 
coa participación do profesorado de cada grupo, xefatura de estudos e departamento de 
orientación, a partir dun guión establecido previamente que recollerá: 

 Información das características do grupo. Resultados das probas a nivel grupal. 
 Información relevante do alumnado a nivel individual e resultados individuais do 

mesmo nas probas de avaliación inicial. A información previa poderá obterse a través 
do XADE, informes do titor anterior, observación na aula, expedientes, información de 
orientación... 

 Medidas a adoptar na reunión: 
o Para o grupo e que poden ser traballadas na titoría (normas, cambios na 

ubicación, medidas excepcionais como cambio de grupo...) 
o Reforzo educativo ordinario por parte do profesorado de cada materia. 
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o Posible nova proposta de exención de Francés. 
o Proposta de alumnado para elaboración de ACIs. 
o Proposta de organización para o alumnado que recibirá apoio por parte da 

profesora de PT, tanto dentro da aula como fóra dela. 
o Proposta de posible alumnado para avaliación psicopedagóxica polo 

departamento de orientación. 
o Establecer o nivel competencial de cada grupo e introducir os axustes  precisos  

nas  programacións  dos departamentos para adaptarse a el. 
o Obter, por parte dos titores, información precisa para as reunións de inicio de 

curso coas familias. 
 De cada reunión levantarase acta. Os resultados da avaliación inicial de cada alumno 
deberán quedar reflexados na aplicación XADE por parte dos titores. Estes resultados serán 
a referencia inicial para a consecución das competencias que debe ser avaliada ao remate 
do curso.  
 A partir desta información levaranse a cabo as reunións de inicio de curso coas 
familias a mediados de outubro. 
 

c. Avaliación continua. 
 Será o profesorado o que determine o número de probas específicas ao longo do 
curso, realizando como mínimo dúas probas (exames) por avaliación. Cada unidade 
didáctica poderá incluír, á parte da proba de avaliación, unha rúbrica da tarefa de cada 
unidade, avaliando ademais o esforzo do alumnado por medio da realización de actividades 
nas cales se poñan en práctica os contidos explicados. 
 Os instrumentos que permitirán a realización da avaliación continua serán diversos: 

 As actividades de aprendizaxe e dinámica de clase, tanto individual como grupais. 
Contémplase unha diversidade de actividades que permita por unha parte ao alumno 
asimilar os contidos que se están traballando, e por outra parte ao profesor avaliar o 
grao de consecución dos obxectivos, detectar dificultades, atender á diversidade...  

 Actividades e intervencións realizadas na aula, exercicios grupais... Moitas delas a 
través da Aula Virtual, e tamén as realizadas no caderno do alumno no 
desenvolvemento de cada unidade. 

 Traballos de investigación en relación con Plan TICs, individuais ou grupais, que 
permitan desenvolver a competencia dixital. O profesorado deixará constancia no seu 
caderno do interese, esforzo e  actitude do alumno na aula. 

 As probas escritas de avaliación (alo menos dúas por avaliación). A profesora cos 
alumnos fixará a data de realización das mesmas, que serán, salvo circunstancias de 
forza maior e de carácter excepcional, inamovibles. Poderán tamén programarse 
probas realizables pola plataforma Moodle/Aula Virtual. Se algún alumno non asiste 
á clase a data fixada para o exame deberá avisar ao profesor e xustificar conforme 
ás NOFs do centro a falta. Se o alumno ou a súa familia non realiza estes trámites, 
ou non o fai xusto ao incorporarse de novo ao centro, a profesora considerará ou non 
a repetición da proba ou a súa realización co exame de recuperación do trimestre 
correspondente.  

 Unha proba de recuperación por avaliación. O obxectivo desta proba é que o 
alumno/a recupere o trimestre suspenso, polo que se non se recuperase, a nota da 
avaliación seguirá sendo a que xa figuraba no boletín. A nota da proba de 
recuperación, no caso de ser positiva, será a que se teña en conta á hora calcular a 
nota final ou ordinaria.  
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d. Avaliación final ou ordinaria.  
 Un alumno ou alumna supera o curso cando se dean unha destas situacións: 

1. Cando teña as tres avaliacións aprobadas. A nota final será unha media 
aritmética das tres notas trimestrais acadadas polo alumno antes do redondeo 
da nota que aparece no boletín. 

2. Cando tendo algunha avaliación suspensa pero recuperada. A nota final será 
a media aritmética das notas das avaliacións aprobadas (antes do redondeo) 
e da nota da proba de recuperación.  

3. Cando teña algunha avaliación suspensa e non recuperada. A nota final será 
a media aritmética das notas das avaliacións aprobadas (antes do redondeo) 
e suspensas. Para acadala, no caso das avaliacións suspensas, tomarase a 
nota más alta entre a media da avaliación e da recuperación. Cando a nota 
final sexa igual ou superior a 5, considerarase a materia do curso aprobada.  
 

e. Avaliación extraordinaria 
 Entendemos por avaliación extraordinaria a referida ao exame de xuño, previsto para 
o alumnado que acaden unha cualificación negativa, inferior a 5, na avaliación ordinaria . 
 O exame da avaliación extraordinaria será unicamente sobre contidos mínimos e das 
tres avaliacións e supoñerá o 100% da nota da avaliación extraordinaria.  
 
 Para o cálculo das notas finais das avaliacións trimestrais, ordinaria e extraordinaria, 
terase en conta o redondeo a partir do 0,75, é dicir, un 5,75 será un 6, un 7,75 será un 8, 
etc, sempre que a avaliación sexa positiva. No caso das avaliacións trimestrais, do 4,75 
farase o redondeo ao 5 sempre que todas as actividades desa avaliación estean entregadas, 
e ao menos un dos exames aprobados, ou os dous cunha nota, cada un, de 4 ou máis. Nas 
avaliacións ordinarias e extraordinarias, o redondeo ao 5 farase sempre a partir do 4,75.  
 
 
 Nesta táboa pódese ver sintetizados os instrumentos e criterios de cualificación, 
avaliación e promoción.  
 

INSTRUMENTO 
DE AVALIACIÓN 

ACTIVIDADE TEMPORALIZACIÓN AVALIACIÓN 

 
Actividades de 

aprendizaxe e de 
dinámica de aula 

Participación, interese 
Exercicios de aula 
Fichas 
Cuestionarios 
Comentarios de fontes 
diversas 
Elaboración esquemas, 
mapas conceptuais, 
Resumes, sínteses 
Actividades do Plan 
TICs (Proxectos de 
investigación) 

 
Varias por tema e 
sesión 

 
Observación 
Correccións na aula 
60% da nota da 
avaliación 

Probas de 
avaliación 

Probas escritas 
(Presenciais ou 
plataforma Moodle) 

2 por avaliación 
 

40% da nota da 
avaliación 
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7.- Concrecións metodolóxicas para o curso 21-22. 
 
 Tendo en conta a situación de excepcionalidade motivada polo COVID 19 e seguindo 
as diferentes instrucións dadas pola Consellería, este departamento contempla as dúas 
modalidades de ensino a partir dos seguintes principios: 
  
Modalidade 1: ENSINO PRESENCIAL: 
 Este departamento considera que é o máis desexable xa que permite unha atención 
individualizada ao alumnado sen esquecer os aspectos positivos que conleva na súa 
formación. Nesta modalidade teremos en conta: 

 O alumnado disporá na AV, de apuntamentos, recursos e actividades que se 
precisaran para o seguimento da materia. A AV estará organizada por temas ou 
bloques temáticos. 

 Na aula, a profesora levará a cabo a explicación dos contidos apoiada por diversos 
recursos. 

 Ao longo da explicación poderán realizarse actividades de aprendizaxe de 
diferente tipo para profundizar ou afianzar en determinados contidos. 

 Proposta de actividades de pesquisa, investigación e síntese. Algunhas 
destas actividades serán de entrega (na A Virtual) e posta en común na aula.  

 Realizaranse ao menos dúas probas escritas por avaliación.  
 
 

Modalidade 2. ENSINO NON PRESENCIAL: 
 Intentaremos manter a estrutura das clases presenciais. Traballaremos a través da 
Aula Virtual (AV), na que a profesora colgará todos os recursos que o alumnado precise para 
o seguimento da materia, así como as actividades de aprendizaxe, síntese e avaliación da 
mesma. A AV será tamén o medio polo que o alumno presentará estas actividades, e 
manterá a comunicación coa profesora, ben a través do servizo de mensaxería, ben a través 
do foro de dúbidas. Insistirase moito nos prazos de entrega e no seu cumprimento e na forma 
de recepción dos documentos. A través da AV se establecerán as ferramentas para a 
resolución das posibles dúbidas por parte do alumnado.  
 Diferenciaremos: 

 Actividades e seguimento dos contidos de cada tema. Permitirán un 
achegamento e comprensión aos contidos. As dubidas que se podan orixinar por 
parte do alumnado serán resoltas a través dos medios on line que se determinen. 
Serán de obrigatoria realización por parte do alumno que deberá presentalas da 
forma que estableza a profesora e que serán avaliadas como PRESENTADO ou 
NON PRESENTADO.  

 Proxecto: Proposta de unha actividade de pesquisa, análise e síntese, a partires 
dunha serie de claves temáticas. 

 Realizaranse as probas de avaliación a través da plataforma on line ou forma 
que se determine.  

 
 

8.- Organización das actividades de seguimento, recuperación e 
avaliación de materias pendentes. 
 
 No curso 2021-22 non hai alumnado coa materia de Cultura Clásica pendente. De 
incorporarse algún alumno ao longo do curso con ela, procederase segundo os criterios 
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recollidos nesta programación na materia de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia.  
 

9.-  Actividades extraescolares e complementarias. Outros plans e 
proxectos do centro. 
 
 O alumnado de Cultura Clásica participará nas actividades extraescolares e 
complementarias seguindo os criterios do Departamento Didáctico recollidos nesta 
programación. De forma específica, e sempre que a situación sanitaria o permita e 
adaptándonos os criterios da programación xeral do centro, intentaremos organizar algunha 
visita a algún resto romano ou a asistencia a algunha obra de teatro clásico. O feito de ser 
unha materia optativa, cun número pequeno de alumnos, dificulta a súa realización polo que 
se intentará incluír estas actividades noutras programadas polo noso Departamento ou por 
outro.  
 En relación cos plans e proxectos do centro, o recollido na programación deste 
departamento poderá aplicarse tamén á materia de Cultura Clásica pero adaptándose aos 
contidos da materia.  
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1. Contextualización. 
 
 A materia de Valores Éticos é unha materia de oferta obrigada que se imparte no noso 
centro en todos os cursos como alternativa á Relixión. 
 No curso 2021-22, a organización da materia en relación cos grupos será a seguinte: 

 1º ESO, dous grupos de Valores. Serán impartidos polas dúas profesoras do 
Departamento. 

 2º ESO; un grupo de Valores. Impartido pola profesora Olaia Vázquez Torres.  

 3º ESO, un grupo de Valores, impartido pola profesora Olaia Torres Vázquez . 

 4º ESO, un grupo de Valores, impartido pola profesora María Asunción Méndez 
López. 

 
 

2.- Contribución ó desenvolvemento das Competencias Clave. 
 
 A materia de Valores Éticos contribúe á consecución das competencias clave. Resulta 
evidente que o obxectivo de alcanzar maiores competencias sociais e cívicas está na súa 
propia constitución como materia. Pero a reflexión ética tamén require a posta en práctica 
da competencia comunicación lingüística, pola necesidade de rigor e claridade na 
exposición das propias ideas, e da capacidade dialóxica para comprender os puntos de vista 
alleos e aprender deles. Tamén resulta indispensable fomentar tanto a competencia de 
aprender a aprender como a de sentido da iniciativa e espírito emprendedor, pois 
ambas inciden na necesidade de crecemento persoal, tanto na orde do exercicio dos 
procesos cognitivos como na do aprecio pola creatividade, o sentido crítico e o non-
estancamento. Para a reflexión ética, ademais, é necesario coñecer e dialogar con 
pensadores/as que, coas súas teorías antropolóxicas, éticas e políticas, foron moldeando 
tanto a nosa cultura como os valores de respecto, non-violencia, liberdade, igualdade entre 
as persoas, solidariedade e pluralismo; valores que son o corazón da Declaración Universal 
dos Dereitos Humanos (DUDH). É desde eses valores como tamén se analiza o traballo 
científico e tecnolóxico, polo que tamén se traballa a competencia matemática e as 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, non desde unha perspectiva substantiva, 
pero si desde a análise da actividade científico-tecnolóxica como actividade que debe ser 
acorde a valores éticos universais, tanto nos seus procedementos como nos resultados que 
dela se poidan obter. Por último, a materia préstase a desenvolver nos alumnos e nas 
alumnas, tanto en traballos colaborativos como en tarefas individuais, a competencia 
dixital, que lles permita acceder e seleccionar información, procesala e plasmar as súas 
creacións en produtos cunha innegable capacidade para a comunicación. 
Apúntase, tamén, a oportunidade que brinda a materia para pór en práctica metodoloxías 
didácticas activas e contextualizadas que faciliten a participación do alumnado en traballos 
cooperativos, a realización de tarefas, a aprendizaxe baseada en problemas, o estudo de 
casos, o traballo por retos, etc., metodoloxías todas elas que lle confiren ao alumnado o 
papel de axente activo da súa propia formación. 
Poucas materias afondan no tratamento dos elementos transversais do currículo como a de 
Valores Éticos, tendo algún deses elementos, como a educación cívica e constitucional, 
como parte nuclear, e necesitando o concurso dos outros, como a comprensión de lectura, 
a corrección na expresión oral e escrita, o uso de ferramentas para a comunicación 
audiovisual e outros elementos de TIC, ou a aposta polo emprendemento como antítese do 
estancamento e a pasividade. Pero, ademais, na materia abórdanse temas como o 
desenvolvemento sustentable, o abuso e o maltrato de persoas con discapacidade, ou o 
fomento da igualdade de oportunidades, porque nestes e en outros é a reflexión ética a quen 



D.D. Xeografía e Historia. 
Programación didáctica. Curso 2021-22.  

88 

ten que orientar a nosa conduta. 
 
 

3. Concreción dos obxectivos para a etapa. 
 

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e as 
alumnas as capacidades que lles permitan: 
a) Asumir responsablemente os seus deberes; coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto aos demais; practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as 
persoas e grupos; exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade 
de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha 
sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo 
como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como 
medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre 
eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra 
condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan 
discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia 
contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas 
súas relacións cos demais e resolver pacificamente os conflitos, así como rexeitar a 
violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido 
crítico, incorporar novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das 
tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f ) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en distintas 
disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos 
diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza nun mesmo, a participación, o sentido 
crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua castelá e, se a 
houber, na lingua cooficial da comunidade autónoma, textos e mensaxes complexas, e 
iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de xeito apropiado. 
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias e dos 

demais, así como o patrimonio artístico e cultural. 
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as 

diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a educación 
física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer 
e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar 
criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres 
vivos e o medio, e contribuír así á súa conservación e mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 
artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 
diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo 
actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 
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o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental 
para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e 
expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con 
outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 
 A partir destes obxectivos de etapa, fixamos os seguintes obxectivos para a materia 
de Valores Éticos:  

a) Valorar a dignidade humana para entender o que significa ser persoa e poder 
valorarse a se mesmo e aos que o rodean. 

b) Tomar conciencia da importancia que ten o desenvolvemento da autonomía e o 
control persoais no crecemento persoal e nas crises de identidade adolescentes, para 
poder identificar as súas causas e detectar as influencias que exercen os grupos 
sociais na personalidade.  

c) Explicar o significado da personalidade, describindo as virtudes e os valores éticos 
que fortalecen o carácter e axudan a actuar sobre a base da razón e da liberdade. 

d) Comprender o concepto de intelixencia emocional e valorar a súa importancia, na 
personalidade e no carácter moral do ser humano, para mellorar as súas habilidades 
emocionais. 

e) Identificar as aptitudes que posúe o ser humano para construír un autoconcepto 
positivo e potenciar a súa autoestima.  

f) Recoñecer a relación do ser humano coa súa contorna e os axentes sociais que o 
conforman, entendendo a súa influencia no desenvolvemento moral da persoa e 
valorando avida en sociedade dende valores éticos recoñecidos.  

g) Sinalar os límites entre a liberdade persoal e a social, marcados pola ética e os 
dereitos humanos. 

h) Valorar a importancia das habilidades emocionais, sociais e asertivas, co fin de 
moldear a personalidade a través de valores e virtudes éticos que favorezan as 
relacións interpersoais positivas e respectuosas, asegurando así unha vida en 
sociedade máis xusta e enriquecedora. 

i) Describir as semellanzas e diferenzas que existen entre a moral e a ética, valorando 
a importancia desta última para actuar de forma racional. 

j) Identificar a liberdade como base que sostén a moral da persoa e a intelixencia, a 
vontade e as normas éticas como medios que rexen a súa conducta. 

k) Explicar a función dos valores éticos na vida persoal e social do ser humano, 
destacando a importancia de ser respectados.  

l) Coñecer o concepto de norma ética e a súa influencia na conducta do individuo no 
plano persoal e social. 

m) Comprender os elementos máis significativos de distintas teorías éticas. 
n) Definir e analizar os conceptos de ética, política e xustiza, e a relación que existe 

entre eles. 
o) Identificar os valores e principios éticos que constitúen as bases das democracias dos 

séculos XIX e XX. 
p) Sinalar a importancia da participación cidadán nos aspectos políticos do Estado para 

asegurar unha democracia que defenda os dereitos humanos.  
q) Recoñecer e respectar os fundamentos da Constitución española de 1978, resaltando 

os valores nos que se asenta e os deberes e os dereitos que teñen o individuo para 
asumir os principios de convivencia recoñecidos polo estado español. 

r) Comprender os aspectos principais da UE para valorar a súa utilidade e as cousas 
que se están acadando. 

s) Coñecer as semellanzas e as diferenzas entre a ética, o dereito e a xustiza para 
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entender o significado dos termos legalidade e lexitimidade. 
t) Describir as consecuencias derivadas da xustificación das normas xurídicas, a través 

da reflexión sobre diversas teorías, para poder opinar de forma razoada sobre a base 
ética das leis.  

u) Coñecer como foi creada a ONU e o momento histórico que impulsou a elaboración 
da Declaración Universal dos Dereitos do Home (DUDH), destacando a mesma como 
fundamento ético universal da lexitimidade do dereito e dos Estados.  

v) Entender e valorar o contido da DUDH, facendo especial fincapé no respecto á 
dignidade humana como base de todos os dereitos humanos.  

w) Analizar os problemas aos que se enfronta a DUDH na actualidade resaltando as 
iniciativas que realizan as institucións e as ONG para a súa defensa. 

x) Entender os problemas que a dependencia tecnolóxica provoca no ser humano, a 
necesidade de establecer límites éticos e xurídicos para orientar a actividade 
tecnolóxica e científica adecuadamente.  

 

 
4. Concrecións curriculares. Temporalización dos contidos. 
 

1º CICLO. 1º CURSO. 
 

 Valores éticos. 1º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao 
mínimo de 

consecución 

 Bloque 1. A dignidade da persoa   

▪ a 

▪ d 

▪ h 

▪ B1.1. O concepto 
problemático de 
persoa. Significado 
etimolóxico. 

▪ B1.2. Características 
da persoa: 
independencia, 
racionalidade e 
liberdade. 

▪ B1.3. Dignidade da 
persoa: a persoa 
como ser moral. 

▪ B1.1. Construír un concepto de 
persoa, consciente de que esta é 
indefinible, valorando a dignidade 
que posúe polo feito de ser libre. 

▪ VEB1.1.1. Sinala as dificultades 
para definir o concepto de persoa, 
analizando o seu significado 
etimolóxico. 

▪ CCL ▪ 50% 

▪ VEB1.1.2. Describe as 
características principais da 
persoa: substancia independente, 
racional e libre. 

▪ CCL ▪ 50% 

▪ VEB1.1.3. Explica e valora a 
dignidade da persoa que, como 
ente autónomo, se converte nun 
"ser moral". 

▪ CSC ▪ 50% 

▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.4. Adolescencia: 
crise de identidade, 
formación de grupos 
e influencia do grupo 
no/na adolescente. 

▪ B1.5. 
Desenvolvemento da 
autonomía persoal na 
adolescencia. Control 
da conduta e escolla 
de valores éticos. 

▪ B1.2. Comprender a crise da 
identidade persoal que xorde na 
adolescencia e as súas causas, e 
describir as características dos 
grupos que forman e a influencia 
que exercen sobre os seus 
membros, coa finalidade de tomar 
conciencia da necesidade que 
ten, para seguir medrando 
moralmente e pasar á vida adulta, 
do desenvolvemento da súa 
autonomía persoal e do control da 
súa conduta. 

▪ VEB1.2.1. Coñece información, de 
fontes diversas, arredor dos 
grupos de adolescentes, as súas 
características e a influencia que 
exercen sobre os seus membros 
na determinación da súa conduta, 
e realiza un resumo coa 
información obtida.  

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ 50% 

▪ VEB1.2.2. Elabora conclusións 
sobre a importancia que ten para 
o/a adolescente desenvolver a 
autonomía persoal e ter o control 
da súa propia conduta conforme 

▪ CSIEE ▪ 50% 
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 Valores éticos. 1º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao 
mínimo de 

consecución 

aos valores éticos libremente 
elixidos. 

▪ a 

▪ f 

▪ g 

▪ l 

▪ B1.6. Personalidade: 
factores xenéticos, 
sociais, culturais e do 
contorno ambiental 
que inflúen na súa 
construción. 
Capacidade de 
autodeterminación no 
ser humano. 

▪ B1.3. Describir en que consiste a 
personalidade e valorar a 
importancia de enriquecela con 
valores e virtudes éticas, 
mediante o esforzo e a vontade 
persoal. 

▪ VEB1.3.1. Identifica en que 
consiste a personalidade e os 
factores xenéticos, sociais, 
culturais e do contorno que inflúen 
na súa construción, e aprecia a 
capacidade de autodeterminación 
no ser humano.  

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ 50% 

▪ a 

▪ d 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.7. A razón e a 
liberdade na 
estruturación da 
personalidade e na 
escolla dos valores 
éticos que a 
conformarán. 

▪ B1.4. Xustificar a importancia que 
ten o uso da razón e a liberdade 
no ser humano para determinar 
"como quere ser", elixindo os 
valores éticos que desexa 
incorporar á súa personalidade.  

▪ VEB1.4.1. Describe e estima o 
papel relevante da razón e a 
liberdade para configurar cos seus 
propios actos a estrutura da súa 
personalidade. 

▪ CSC ▪ 50% 

▪ VEB1.4.2. Realiza unha lista dos 
valores éticos que estima como 
desexables para integralos na súa 
personalidade, e explica as razóns 
da súa elección.  

▪ CSIEE ▪ 50% 

▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.8. A intelixencia 
emocional e o seu 
papel no 
desenvolvemento 
moral da persoa. 

▪ B1.9. Emocións, 
sentimentos e vida 
moral. 

▪ B1.10. Valores éticos 
e capacidade de 
autocontrol 
emocional. 

▪ B1.5. Analizar en que consiste a 
intelixencia emocional e valorar a 
súa importancia no 
desenvolvemento moral do ser 
humano. 

▪ VEB1.5.1. Define a intelixencia 
emocional e as súas 
características, valorando a súa 
importancia na construción moral 
do ente humano. 

▪ CCL ▪ 50% 

▪ VEB1.5.2. Explica en que 
consisten as emocións e os 
sentimentos, e como se relacionan 
coa vida moral. 

▪ CCL ▪ 50% 

▪ VEB1.5.3. Atopa, disertando en 
grupo, a relación entre algunhas 
virtudes e valores éticos e o 
desenvolvemento das 
capacidades de autocontrol 
emocional e automotivación, tales 
como a sinceridade, o respecto, a 
prudencia, a temperanza, a xustiza 
e a perseveranza, entre outras 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ 50% 

▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.11. Habilidades 
emocionais segundo 
Goleman. 

▪ B1.12. Habilidades 
emocionais e virtudes 
éticas. 

▪ B1.6. Estimar a importancia do 
desenvolvemento da intelixencia 
emocional e a súa influencia na 
construción da personalidade e o 
seu carácter moral, con 
capacidade de empregar a 
introspección para recoñecer 

▪ VEB1.6.1. Comprende en que 
consisten as habilidades 
emocionais que, segundo 
Goleman, debe desenvolver o ser 
humano, e elabora un esquema 
explicativo arredor do tema, en 
colaboración en grupo.  

▪ CAA ▪ 50% 
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 Valores éticos. 1º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao 
mínimo de 

consecución 

▪ m ▪ B1.13. Introspección: 
autocoñecemento, 
autocontrol e 
autonomía. 

emocións e sentimentos no seu 
interior, para mellorar as súas 
habilidades emocionais. 

▪ VEB1.6.2. Relaciona o 
desenvolvemento das habilidades 
emocionais coa adquisición das 
virtudes éticas, tales como a 
perseveranza, a prudencia, a 
autonomía persoal, a temperanza, 
a fortaleza da vontade, a 
honestidade cun mesmo, o 
respecto á xustiza e a fidelidade 
aos propios principios éticos, entre 
outras. 

▪ CSC ▪ 50% 

▪ VEB1.6.3. Emprega a 
introspección como medio para 
recoñecer as propias emocións, os 
sentimentos e os estados de 
ánimo, coa finalidade de ter un 
maior control deles e ser capaz de 
automotivarse, converténdose no 
dono da propia conduta.  

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ 50% 

▪ a 

▪ d 

▪ g 

▪ m 

▪ B1.14. Construción 
da identidade propia 
consonte valores 
éticos. 

▪ B1.15. Persoa como 
proxecto vital. 

▪ B1.7. Comprender e apreciar a 
capacidade do ser humano, para 
influír de maneira consciente e 
voluntaria na construción da súa 
propia identidade, consonte os 
valores éticos, e así mellorar a súa 
autoestima. 

▪ VEB1.7.1. Toma conciencia e 
aprecia a capacidade que posúe 
para modelar a propia identidade e 
facer de si mesmo/a unha persoa 
xusta, sincera, tolerante, amable, 
xenerosa, respectuosa, solidaria, 
honesta, libre, etc., nunha palabra, 
digna de ser apreciada por si 
mesmo/a. 

▪ CSIEE ▪ 50% 

▪ VEB1.7.2. Deseña un proxecto de 
vida persoal conforme o modelo de 
persoa que quere ser e os valores 
éticos que desexa adquirir, 
facendo que a súa propia vida teña 
un sentido. 

▪ CSIEE ▪ 50% 

 Bloque 2. A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interpersoais   

▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.1. A natureza 
social do ser humano. 

▪ B2.2. Relación 
dialéctica entre 
individuo e 
sociedade. 

▪ B2.3. Os valores 
éticos como guías 
das relación 
interpersoais na 
sociedade. 

▪ B2.1. Coñecer os fundamentos da 
natureza social do ser humano e a 
relación dialéctica que se 
establece entre este e a 
sociedade, estimando a 
importancia dunha vida social 
dirixida polos valores éticos. 

▪ VEB2.1.1. Explica por que o ser 
humano é social por natureza e 
valora as consecuencias que ten 
este feito na súa vida persoal e 
moral. 

▪ CSC ▪ 50% 

▪ VEB2.1.2. Discirne e expresa, en 
pequenos grupos, sobre a 
influencia mutua que se establece 
entre o individuo e a sociedade. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ 50% 

▪ VEB2.1.3. Achega razóns que 
fundamenten a necesidade de 
establecer uns valores éticos que 
guíen as relacións interpersoais e 
utiliza a iniciativa persoal para 
elaborar, mediante soportes 
informáticos, unha presentación 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ 50% 
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 Valores éticos. 1º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao 
mínimo de 

consecución 

gráfica das súas conclusións sobre 
este tema.  

▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ ñ 

▪ B2.4. Proceso de 
socialización: 
interiorización de 
valores e normas 
morais. 

▪ B2.5. Valores 
inculcados polos 
axentes sociais na 
configuración da 
personalidade. 

▪ B2.6. Necesidade da 
crítica racional para 
alcanzar valores 
éticos universais, 
exemplificados na 
DUDH e baseados na 
dignidade humana. 

▪ B2.2. 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. 

▪ VEB2.2.1. 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.  

▪ CCL ▪ 50% 

▪ VEB2.2.2. Exemplifica, en 
colaboración en grupo, a influencia 
que teñen na configuración da 
personalidade os valores morais 
inculcados polos axentes sociais, 
entre eles a familia, a escola, os 
amigos e os medios de 
comunicación masiva, elaborando 
un esquema e conclusións, 
utilizando soportes informáticos. 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ 50% 

▪ VEB2.2.3. Xustifica e aprecia a 
necesidade da crítica racional, 
como medio indispensable para 
adecuar aos valores éticos 
universais establecidos na DUDH 
os costumes, as normas, os 
valores, etc., do seu medio, 
rexeitando todo o que atente 
contra a dignidade do humano e os 
seus dereitos fundamentais.  

▪ CSC ▪ 50% 

▪ a 

▪ h 

▪ B2.7. Diferenza entre 
a vida privada 
(regulada pola ética) 
e a vida pública 
(regulada polo 
dereito). Límites da 
liberdade nos dous 
ámbitos. 

▪ B2.3. 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. 

▪ VEB2.3.1. Define os ámbitos da 
vida privada e a pública, así como 
o límite da liberdade humana, en 
ambos os casos. 

▪ CCL ▪ 50% 

▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ h 

▪ B2.8. Habilidades 
emocionais de 
Goleman e valores 
éticos que atinxen ás 
relación humanas. 

▪ B2.4. Relacionar e valorar a 
importancia das habilidades da 
intelixencia emocional sinaladas 
por Goleman, en relación coa vida 
interpersoal, e establecer o seu 
vínculo cos valores éticos que 
enriquecen as relacións humanas. 

▪ VEB2.4.1. Comprende a 
importancia que para Goleman ten 
a capacidade de recoñecer as 
emocións alleas e a de controlar 
as relacións interpersoais, e 
elabora un resumo esquemático 
sobre o tema. 

▪ CAA ▪ 50% 

▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ B2.9. Asertividade 
fronte a agresividade 
e a inhibición. 

▪ B2.10. Asertividade e 

▪ B2.5. Utilizar a conduta asertiva e 
as habilidades sociais, coa 
finalidade de incorporar á súa 
personalidade algúns valores e 
virtudes éticas necesarias no 

▪ VEB2.5.1. Explica en que consiste 
a conduta asertiva, facendo unha 
comparación co comportamento 
agresivo ou inhibido, e adopta 
como principio moral fundamental, 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ 50% 
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 Valores éticos. 1º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao 
mínimo de 

consecución 

▪ g 

▪ h 

respecto á dignidade 
das outras persoas. 

▪ B2.11. Asertividade e 
outras habilidades 
sociais. 

desenvolvemento dunha vida 
social máis xusta e 
enriquecedora. 

nas relacións interpersoais, o 
respecto á dignidade das persoas. 

▪ VEB2.5.2. Amosa, nas relacións 
interpersoais, unha actitude de 
respecto cara ao dereito que todos 
os seres humano teñen a sentir, 
pensar e actuar de forma diferente, 
a equivocarse, a gozar do tempo 
de descanso, a ter unha vida 
privada, a tomar as súas propias 
decisións, etc., e nomeadamente a 
ser valorado de forma especial 
polo simple feito de ser persoa, 
sen discriminar nin menosprezar a 
ninguén, etc. 

▪ CSC ▪ 50% 

▪ VEB2.5.3. Emprega, en diálogos 
curtos reais ou inventados, 
habilidades sociais como a 
empatía, a escoita activa, a 
interrogación asertiva, etc., coa 
finalidade de que aprenda a 
utilizalos de forma natural na súa 
relación coas demais persoas.  

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ 50% 

▪ VEB2.5.4. Exercita algunhas 
técnicas de comunicación 
interpersoal, mediante a 
realización de diálogos orais, tales 
como a forma axeitada de dicir 
non, o disco raiado, o banco de 
néboa, etc., co obxecto de 
dominalas e poder utilizalas no 
momento adecuado. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ 50% 

▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ h 

▪ B2.12. Valores e 
virtudes éticas nas 
relación 
interpersoais. 

▪ B2.13. Deber moral e 
cívico do auxilio. 

▪ B2.6. Xustificar a importancia dos 
valores e das virtudes éticas para 
conseguir unhas relacións 
interpersoais xustas, 
respectuosas e satisfactorias. 

▪ VEB2.6.1. Identifica a adquisición 
das virtudes éticas como unha 
condición necesaria para lograr 
unhas boas relacións 
interpersoais, entre elas a 
prudencia, a lealdade, a 
sinceridade, a xenerosidade, etc. 

▪ CSC ▪ 50% 

▪ VEB2.6.2. Elabora unha lista con 
algúns valores éticos que deben 
estar presentes nas relacións 
entre o individuo e a sociedade, 
tales como responsabilidade, 
compromiso, tolerancia, pacifismo, 
lealdade, solidariedade, 
prudencia, respecto mutuo, 
xustiza, etc. 

▪ CSC ▪ 50% 
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 Valores éticos. 1º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao 
mínimo de 

consecución 

▪ VEB2.6.3. Destaca o deber moral 
e cívico que todas as persoas 
teñen de prestar auxilio e socorro 
a outras cuxa vida, liberdade e 
seguridade estean en perigo de 
xeito inminente, colaborando na 
medida das súas posibilidades a 
prestar primeiros auxilios, en 
casos de emerxencia. 

▪ CSC ▪ 50% 

 Bloque 3. A reflexión ética   

▪ a 

▪ d 

▪ h 

▪ B3.1. Diferenzas 
entre ética e moral. 
Importancia da 
reflexión ética. 

▪ B3.1. 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 
forma racional a conduta do ser 
humano á súa plena realización. 

▪ VEB3.1.1. Recoñece as diferenzas 
entre a ética e a moral. 

▪ CSC ▪ 50% 

▪ VEB3.1.2. Achega razóns que 
xustifiquen a importancia da 
reflexión ética. 

▪ CSC ▪ 50% 

▪ a 

▪ d 

▪ f 

▪ h 

▪ B3.2. Conduta 
instintiva animal e o 
comportamento 
racional, libre e moral 
do ser humano. 

▪ B3.2. Destacar o significado e a 
importancia da natureza moral do 
ser humano, tomando conciencia 
da necesidade que ten de normas 
éticas. 

▪ VEB3.2.1. Distingue entre a 
conduta instintiva do animal e o 
comportamento racional e libre do 
ser humano, destacando a 
magnitude das súas diferenzas e 
apreciando as consecuencias que 
estas teñen na vida das persoas. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ 50% 

▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B3.3. Liberdade e 
concepto de persoa. 

▪ B3.4. Influencia na 
liberdade da 
intelixencia e da 
vontade. 

▪ B3.5. Factores 
biolóxicos, 
psicolóxicos, sociais, 
culturais e 
ambientais, que 
inflúen no 
desenvolvemento da 
intelixencia e a 
vontade, 
nomeadamente o 
papel da educación. 

▪ B3.3. Recoñecer que a liberdade 
constitúe a raíz da estrutura moral 
na persoa e apreciar o papel que 
a intelixencia e a vontade teñen 
como factores que incrementan a 
capacidade de 
autodeterminación. 

▪ VEB3.3.1. Describe a relación 
entre a liberdade e o concepto de 
persoa. 

▪ CCL ▪ 50% 

▪ VEB3.3.2. Analiza e valora a 
influencia que teñen na liberdade 
persoal a intelixencia, que nos 
permite coñecer posibles opcións 
para elixir, e a vontade, que nos dá 
a fortaleza suficiente para facer o 
que temos decidido facer. 

▪ CAA ▪ 50% 

▪ VEB3.3.3. Analiza algúns factores 
biolóxicos, psicolóxicos, sociais, 
culturais e ambientais, que inflúen 
no desenvolvemento da 
intelixencia e a vontade, 
nomeadamente o papel da 
educación, e expón as súas 
conclusións de forma clara, 
mediante unha presentación 
realizada con soportes 
informáticos e audiovisuais. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ 50% 
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 Valores éticos. 1º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao 
mínimo de 

consecución 

▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B3.6. Valores. O seu 
papel na vida 
individual e colectiva. 

▪ B3.7. Clases de 
valores. 

▪ B3.8. Xerarquías de 
valores. 

▪ B3.4. 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. 

▪ VEB3.4.1. Explica o que son os 
valores e as súas principais 
características, e aprecia a súa 
importancia na vida individual e 
colectiva das persoas. 

▪ CCL ▪ 50% 

▪ VEB3.4.2. Procura e selecciona 
información sobre a existencia de 
clases de valores: relixiosos, 
afectivos, intelectuais, vitais, etc. 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ 50% 

▪ VEB3.4.3. Realiza, en traballo en 
grupo, unha xerarquía de valores, 
explicando a súa fundamentación 
racional, mediante unha 
exposición usando medios 
informáticos ou audiovisuais. 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ 50% 

▪ a 

▪ d 

▪ h 

▪ B3.9. Carácter 
distintivo dos valores 
éticos. 

▪ B3.5. 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. 

▪ VEB3.5.1. Explica a diferenza 
entre os valores éticos e o resto 
dos valores, e valora a importancia 
para a persoa dos valores éticos. 

▪ CSC ▪ 50% 

▪ a 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ B3.10. Valores e 
normas éticas, e os 
seus efectos 
beneficiosos para a 
persoa e para a 
comunidade. 

▪ B3.6. Tomar conciencia da 
importancia dos valores e das 
normas éticas, como guía da 
conduta individual e social, 
asumindo a responsabilidade de 
difundilos e promovelos polos 
beneficios que proporcionan á 
persoa e á comunidade. 

▪ VEB3.6.1. Destaca algunhas das 
consecuencias negativas que, a 
nivel individual e comunitario, ten a 
ausencia de valores e normas 
éticas, tales como o egoísmo, a 
corrupción, a mentira, o abuso de 
poder, a intolerancia, a 
insolidariedade, a violación dos 
dereitos humanos, etc. 

▪ CSC ▪ 50% 

▪ VEB3.6.2. Emprende, utilizando a 
iniciativa persoal e a colaboración 
en grupo, a organización e o 
desenvolvemento dunha campaña 
no seu medio, co fin de promover 
o recoñecemento dos valores 
éticos como elementos 
fundamentais do pleno 
desenvolvemento persoal e social. 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ 50% 

 Bloque 4. Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) e 
outros tratados internacionais sobre dereitos humanos 

  

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ h 

▪ B4.1. Preámbulo da 
DUDH: a dignidade 
das persoas como 
fundamento dos seus 
dereitos universais, 
inalienables e 
innatos. 

▪ B4.1. 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. 

▪ VEB4.1.1. 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. 

▪ CCL ▪ 50% 
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 Valores éticos. 1º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao 
mínimo de 

consecución 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ B4.2. Dereitos da 
muller: patróns 
económicos e 
socioculturais que 
fomentaron a 
violencia e 
desigualdade de 
xénero. 

▪ B4.3. Dereitos da 
infancia. 

▪ B4.2. Estimar a importancia do 
problema actual do exercicio dos 
dereitos da muller e da infancia en 
grande parte do mundo, 
coñecendo as súas causas e 
tomando conciencia deles, coa 
finalidade de promover a súa 
solución.  

▪ VEB4.2.1. Dá razóns sobre a orixe 
histórica do problema dos dereitos 
da muller, recoñecendo os patróns 
económicos e socioculturais que 
fomentaron a violencia e a 
desigualdade de xénero. 

▪ CSC ▪ 50% 

▪ VEB4.2.2. Xustifica a necesidade 
de actuar en defensa dos dereitos 
da infancia, loitando contra a 
violencia e o abuso do que nenos 
e as nenas son vítimas no século 
XXI, tales como o abuso sexual, o 
traballo infantil, ou a súa utilización 
como soldados/as, etc. 

▪ CSC ▪ 50% 

▪ VEB42.3. Emprende, en 
colaboración en grupo, a 
elaboración dunha campaña 
contra a discriminación da muller e 
a violencia de xénero no seu 
medio familiar, escolar e social, e 
avalía os resultados obtidos. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ 50% 

▪ a 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ B4.4. Organizacións 
que traballan polos 
dereitos humanos: 
institucións 
internacionais e ONG. 

▪ B4.3. Apreciar o labor que realizan 
institucións e ONG que traballan 
pola defensa dos dereitos 
humanos, auxiliando as persoas 
que por natureza os posúen, pero 
non teñen a oportunidade de 
exercelos. 

▪ VEB4.3.1. Indaga, en traballo en 
colaboración, sobre o traballo de 
institucións e voluntarios/as que, 
en todo o mundo, traballan polo 
cumprimento dos dereitos 
humanos (Amnistía Internacional, 
e ONG como Mans Unidas, 
Médicos sen Fronteiras e Cáritas, 
entre outros), e elabora e expresa 
as súas conclusións. 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ 50% 
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TEMPORALIZACIÓN. 

 

UNIDADE TRIMESTRE 

Bloque 1. A dignidade da persoa. 1º 

Bloque 2. A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións 
interpersoais. 

1º 

Bloque 3. A reflexión ética. 2º 

Bloque 4. Os valores éticos, o dereito, a DUDH e outros tratados 
internacionais sobre dereitos humanos. 

3º 

 
 
 
 
 
  



D.D. Xeografía e Historia. 
Programación didáctica. Curso 2021-22.  

99 

1º CICLO. 2º CURSO. 
 

 

 Valores éticos. 2º de ESO    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao 
mínimo de 

consecución 

 Bloque 1. A dignidade da persoa   

▪ a 

▪ d 

▪ h 

▪ l 

▪ B1.1. Conceptos de persoa 
achegados pola filosofía. 

▪ B1.1. Construír un concepto de 
persoa, consciente de que esta 
é indefinible, valorando a 
dignidade que posúe polo feito 
de ser libre. 

▪ VEB1.1.1. Sinala as dificultades para 
definir o concepto de persoa, 
analizando algunhas definicións 
achegadas por filósofos/as. 

▪ CCL ▪ 50% 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ h 

▪ l 

▪ B1.2. Visión kantiana: a 
persoa como suxeito 
autónomo e como un fin en 
si mesma. 

▪ B1.2. Identificar os conceptos 
de heteronomía e autonomía, 
mediante a concepción 
kantiana da persoa, coa 
finalidade de valorar a súa 
importancia e aplicala na 
realización da vida moral. 

▪ VEB1.2.1. Explica a concepción 
kantiana do concepto de persoa, 
como suxeito autónomo capaz de 
ditar as súas propias normas morais. 

▪ CSC ▪ 50% 

▪ VEB1.2.2. Comenta e valora a idea de 
Kant ao concibir a persoa como un fin 
en si mesma, rexeitando a 
posibilidade de ser tratada por outros 
como instrumento para alcanzar fins 
alleos a ela. 

▪ CSC ▪ 50% 

▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ h 

▪ l 

▪ B1.3. Noción aristotélica da 
virtude: relación cos actos, 
os hábitos e o carácter. 
Virtudes éticas. 

▪ B1.3. Entender a relación entre 
os actos, os hábitos e o 
desenvolvemento do carácter, 
mediante a comprensión do 
concepto de virtude en 
Aristóteles e, en especial, o 
relativo ás virtudes éticas, pola 
importancia que teñen no 
desenvolvemento da 
personalidade. 

▪ VEB1.3.1. Sinala en que consiste a 
virtude e as súas características en 
Aristóteles, indicando a súa relación 
cos actos, os hábitos e o carácter. 

▪ CSC ▪ 50% 

▪ VEB1.3.2. Enumera algúns dos 
beneficios que, segundo Aristóteles, 
achegan as virtudes éticas ao ser 
humano, identifica algunhas destas e 
ordénaas segundo un criterio racional. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ 50% 

 Bloque 2. A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interpersoais   

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.1. Diferenzas entre ética 
e dereito. 

▪ B2.2. Posibles conflitos 
entre os valores que 
regulan a vida privada e os 
que regulan a vida pública. 

▪ B2.1. 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. 

▪ VEB2.1.1. Distingue entre os ámbitos 
de acción que corresponden á ética e 
ao dereito, e expón as súas 
conclusións mediante unha 
presentación elaborada con medios 
informática. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ 50% 

▪ VEB2.1.2. Reflexiona arredor do 
problema da relación entre estes dous 
campos, o privado e o público, e a 
posibilidade de que exista un conflito 
de valores éticos entre ambos, así 
como a forma de atopar unha solución 
baseada nos valores éticos, 
exemplificando de maneira concreta 
tales casos, e expón as súas posibles 
solucións fundamentadas eticamente. 

 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ 50% 

 Bloque 3. A reflexión ética   
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 Valores éticos. 2º de ESO    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao 
mínimo de 

consecución 

▪ a 

▪ d 

▪ h 

▪ B3.1. Diferenza entre ética 
e moral. 

▪ B3.2. Reflexión ética como 
guía racional de conduta. 

▪ B3.1. 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. 

▪ VEB3.1.1. Recoñece as diferenzas 
entre a ética e a moral, no que se 
refire á súa orixe e á súa finalidade. 

▪ CSC ▪ 50% 

▪ VEB3.1.2. Achega razóns que 
xustifiquen a importancia da reflexión 
ética, como unha guía racional de 
conduta necesaria na vida do ser 
humano, expresando de forma 
apropiada os argumentos en que se 
fundamenta. 

▪ CSC ▪ 50% 

▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ g 

▪ h 

▪ B3.3. Estrutura moral da 
persoa. 

▪ B3.4. Etapas do 
desenvolvemento moral en 
Piaget e Köhlberg. Paso da 
heteronomía á autonomía 
moral. 

▪ B3.2. Destacar o significado e a 
importancia da natureza moral 
do ser humano, analizando as 
súas etapas de 
desenvolvemento e tomando 
conciencia da necesidade que 
ten de normas éticas, libre e 
racionalmente asumidas, como 
guía do seu comportamento. 

▪ VEB3.2.1. Sinala en que consiste a 
estrutura moral da persoa como ser 
racional e libre, razón pola que esta é 
responsable da súa conduta e das 
consecuencias desta. 

▪ CSC ▪ 50% 

▪ VEB3.2.2. Explica as tres etapas do 
desenvolvemento moral na persoa, 
segundo a teoría de Piaget ou a de 
Köhlberg, e as características propias 
de cada unha, destacando como se 
pasa da heteronomía á autonomía 
moral. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ 50% 

▪ a 

▪ g 

▪ h 

▪ B3.5. A liberdade como raíz 
da estrutura moral da 
persoa. 

▪ B3.3. Recoñecer que a 
liberdade constitúe a raíz da 
estrutura moral na persoa, e 
apreciar o papel da intelixencia 
e da vontade como factores que 
incrementan a capacidade de 
autodeterminación. 

▪ VEB3.3.1. Describe a relación entre a 
liberdade e os conceptos de persoa e 
estrutura moral. 

▪ CCL ▪ 50% 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ B3.6. Características 
distintivas dos valores 
éticos. 

▪ B3.7. Valores éticos e 
dignidade humana. 

▪ B3.4. 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. 

▪ VEB3.4.1. Describe as características 
distintivas dos valores éticos, 
utilizando exemplos concretos deles e 
apreciando a súa relación esencial 
coa dignidade humana e a 
conformación dunha personalidade 
xusta e satisfactoria. 

▪ CCL ▪ 50% 

▪ VEB3.4.2. 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.  

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ 50% 

▪ a 

▪ b 

▪ h 

▪ l 

▪ B3.8. Normas. 
Especificidade das normas 
éticas. 

▪ B3.9. Relativismo moral dos 
sofistas. 

▪ B3.10. Intelectualismo 
moral en Sócrates e Platón. 

▪ B3.5. Establecer o concepto de 
normas éticas e apreciar a súa 
importancia, identificando as 
súas características e a 
natureza da súa orixe e validez, 
mediante o coñecemento do 
debate ético que existiu entre 
Sócrates e os sofistas. 

▪ VEB3.5.1. Define o concepto de 
norma e de norma ética, distinguíndoa 
das normas xurídicas, relixiosas, etc. 

▪ CCL ▪ 50% 

▪ VEB3.5.2. Sinala quen foron os 
sofistas e algúns dos feitos e das 
razóns en que se fundamentaba a súa 
teoría relativista da moral, destacando 

▪ CCEC ▪ 50% 
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 Valores éticos. 2º de ESO    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao 
mínimo de 

consecución 

▪ B3.11. Relativismo moral 
fronte a obxectivismo moral. 

as consecuencias que esta ten na 
vida das persoas. 

▪ VEB3.5.3. Coñece os motivos que 
levaron a Sócrates a afirmar o 
"intelectualismo moral", e explica en 
que consiste e a postura de Platón ao 
respecto. 

▪ CCEC ▪ 50% 

▪ VEB3.5.4. Compara o relativismo e o 
obxectivismo moral apreciando a 
vixencia destas teorías éticas na 
actualidade, e expresa opinións de 
forma argumentada.  

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ 50% 

▪ b 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B3.12. Clasificación das 
teorías éticas: éticas de fins 
e éticas procedementais. 

▪ B3.13. A ética de Epicuro 
como ética de fins. 

▪ B3.6. Explicar as 
características e os obxectivos 
das teorías éticas, así como a 
súa clasificación en éticas de 
fins e procedementais, 
sinalando os principios máis 
destacados do hedonismo de 
Epicuro. 

▪ VEB3.6.1. Enuncia os elementos 
distintivos das "teorías éticas" e 
argumenta a súa clasificación en 
éticas de fins e éticas 
procedementais, e elabora un 
esquema coas súas características 
máis destacadas. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ 50% 

▪ VEB3.6.2. Enuncia os aspectos 
fundamentais da teoría hedonista de 
Epicuro e os valores éticos que 
defende, destacando as 
características que a identifican como 
unha ética de fins. 

▪ CCEC ▪ 50% 

▪ VEB3.6.3. Elabora, en colaboración 
co grupo, argumentos a favor e/ou en 
contra do epicureísmo, e expón as 
súas conclusións cos argumentos 
racionais correspondentes. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ 50% 

▪ b 

▪ h 

▪ l 

▪ B3.14. O eudemonismo 
aristotélico como ética de 
fins. 

▪ B3.15. O ben supremo da 
persoa en Aristóteles e as 
tres tendencias da alma. 

▪ B3.7. Entender os principais 
aspectos do eudemonismo 
aristotélico, identificándoo 
como unha ética de fins e 
valorando a súa importancia e a 
vixencia actuais. 

▪ VEB3.7.1. Explica o significado do 
termo "eudemonismo" e o que para 
Aristóteles significa a felicidade como 
ben supremo, e elabora e expresa 
conclusións. 

▪ CCL ▪ 50% 

▪ VEB3.7.2. Distingue os tres tipos de 
tendencias que hai no ser humano, 
segundo Aristóteles, e a súa relación 
co que el considera como ben 
supremo da persoa. 

▪ CCEC ▪ 50% 

▪ VEB3.7.3. Achega razóns para 
clasificar o eudemonismo de 
Aristóteles dentro da categoría da 
ética de fins. 

▪ CCL ▪ 50% 
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 Valores éticos. 2º de ESO    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao 
mínimo de 

consecución 

▪ b 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B3.16. O utilitarismo como 
ética de fins: principio de 
utilidade; concepto de 
pracer; compatibilidade do 
egoísmo individual co 
altruísmo universal; 
localización do valor moral 
nas consecuencias da 
acción. 

▪ B3.8. Comprender os 
elementos máis significativos 
da ética utilitarista e a súa 
relación co hedonismo de 
Epicuro, clasificándoa como 
unha ética de fins e elaborando 
argumentos que apoien a súa 
valoración persoal arredor 
desta formulación ética. 

▪ VEB3.8.1. Fai unha recensión das 
ideas fundamentais da ética 
utilitarista: o principio de utilidade, o 
concepto de pracer, a compatibilidade 
do egoísmo individual co altruísmo 
universal e a localización do valor 
moral nas consecuencias da acción, 
entre outras. 

▪ CCL ▪ 50% 

▪ VEB3.8.2. Enumera as características 
que fan do utilitarismo e do 
epicureísmo unhas éticas de fins. 

▪ CCEC ▪ 50% 

▪ VEB3.8.3. Argumenta racionalmente 
as súas opinións sobre a ética 
utilitarista. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ 50% 

 Bloque 4. A xustiza e a política   

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ l 

▪ B4.1. Relación entre ética, 
política e xustiza no 
pensamento aristotélico. 

▪ B4.2. Semellanzas, 
diferenzas e relacións entre 
valores éticos e valores 
cívicos. 

▪ B4.1. Comprender e valorar a 
importancia da relación entre os 
conceptos de ética, política e 
xustiza, mediante a análise e a 
definición destes termos, 
destacando o vínculo entre eles 
no pensamento de Aristóteles. 

▪ VEB4.1.1. Explica e aprecia as razóns 
que dá Aristóteles para establecer un 
vínculo necesario entre ética, política 
e xustiza. 

▪ CCEC ▪ 50% 

▪ VEB4.1.2. Utiliza e selecciona 
información sobre os valores éticos e 
cívicos, identificando e apreciando as 
semellanzas, as diferenzas e as 
relacións entre eles. 

▪ CAA ▪ 50% 

▪ b 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B4.3. A política de 
Aristóteles. 

▪ B4.4. Concepto aristotélico 
de xustiza e a súa relación 
co ben común e a 
felicidade. 

▪ B4.2. Coñecer e apreciar a 
política de Aristóteles e as súas 
características esenciais, e 
entender o seu concepto de 
xustiza e a súa relación co ben 
común e a felicidade, 
elaborando un xuízo crítico 
sobre a perspectiva deste 
filósofo. 

▪ VEB4.2.1. Elabora, recorrendo á súa 
iniciativa persoal, unha presentación 
con soporte informático, sobre a 
política aristotélica como unha teoría 
organicista, cunha finalidade ética e 
que atribúe a función educativa ao 
Estado.  

▪ CSIEE 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ 50% 

▪ VEB4.2.2. Selecciona e usa 
información, en colaboración co 
grupo, para entender e apreciar a 
importancia que Aristóteles lle dá á 
xustiza como valor ético no que se 
fundamenta a lexitimidade do Estado 
e a súa relación coa felicidade e o ben 
común, e expón as súas conclusións 
persoais debidamente 
fundamentadas.  

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ 50% 

 Bloque 5. Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) e outros 
tratados internacionais sobre dereitos humanos 

 50% 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ B5.1. Relacións entre ética 
e dereito. 

▪ B5.1. Sinalar a vinculación 
entre a ética, o dereito e a 
xustiza, a través do 
coñecemento das súas 
semellanzas, diferenzas e 
relacións. 

▪ VEB5.1.1. Procura e selecciona 
información en páxinas web, para 
identificar as diferenzas, as 
semellanzas e os vínculos entre a 
ética e o dereito.  

▪ CCL 

▪ CD 

▪ 50% 
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consecución 

 Bloque 6. Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía   

▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ m 

▪ B6.1. Dimensión moral da 
ciencia e da tecnoloxía polo 
seu impacto en todos os 
ámbitos da vida humana. 

▪ B6.2. Valores recollidos na 
DUDH como criterio para 
fixar límites á investigación 
científico-tecnolóxica. 

▪ B6.1. Recoñecer a importancia 
da dimensión moral da ciencia 
e a tecnoloxía, así como a 
necesidade de establecer 
límites éticos e xurídicos, coa 
finalidade de orientar a súa 
actividade consonte os valores 
defendidos pola DUDH. 

▪ VEB6.1.1. Utiliza información de 
distintas fontes para analizar a 
dimensión moral da ciencia e a 
tecnoloxía, avaliando o impacto 
positivo e negativo que estas poden 
ter en todos os ámbitos da vida 
humana (social, económico, político, 
ético e ecolóxico, etc.).  

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ 50% 

▪ VEB6.1.2. Achega argumentos que 
fundamenten a necesidade de pór 
límites éticos e xurídicos á 
investigación práctica, tanto científica 
como tecnolóxica, tomando a 
dignidade humana e os valores éticos 
recoñecidos na DUDH como criterio 
normativo. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ 50% 

▪ VEB6.1.3. Recorre á súa iniciativa 
persoal para expor as súas 
conclusións sobre o tema tratado, 
utilizando medios informáticos e 
audiovisuais, de xeito argumentado e 
ordenado racionalmente.  

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ 50% 

▪ a 

▪ d 

▪ g 

▪ m 

▪ B6.3. Problemas da 
tecnodependencia. 

▪ B6.2. Entender e valorar o 
problema da tecnodependencia 
e a alienación humana á que 
conduce. 

▪ VEB6.2.1. Destaca o problema e o 
perigo que representa para o ser 
humano a tecnodependencia, 
sinalando os seus síntomas e as súas 
causas, e estimando as súas 
consecuencias negativas, como unha 
adición incontrolada aos dispositivos 
electrónicos, aos videoxogos e ás 
redes sociais, que conduce as 
persoas cara a unha progresiva 
deshumanización. 

▪ CMCCT ▪ 50% 

▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ m 

▪ B6.4. Dilemas morais que 
presentan os avances en 
medicina e biotecnoloxía. 

▪ B6.3. Utilizar os valores éticos 
contidos na DUDH no campo 
científico e tecnolóxico, coa 
finalidade de evitar a súa 
aplicación inadecuada e 
solucionar os dilemas morais 
que ás veces se presentan, 
nomeadamente no terreo da 
medicina e a biotecnoloxía. 

▪ VEB6.3.1. Analiza información 
seleccionada de diversas fontes, coa 
finalidade de coñecer en que 
consisten algúns dos avances en 
medicina e biotecnoloxía, que 
formulan dilemas morais (utilización 
de células nai, clonación, euxénese, 
etc.), sinalando algúns perigos que 
estes encerran de prescindir do 
respecto á dignidade humana e os 
seus valores fundamentais.  

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ 50% 

▪ VEB6.3.2. Presenta unha actitude de 
tolerancia e respecto ante as opinións 
que se expresan na confrontación de 
ideas, coa finalidade de solucionar os 
dilemas éticos, sen esquecer a 
necesidade de empregar o rigor na 
fundamentación racional e ética de 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ 50% 
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 Valores éticos. 2º de ESO    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao 
mínimo de 

consecución 

todas as alternativas de solución 
formuladas. 

 
 

TEMPORALIZACIÓN. 
 

UNIDADE TRIMESTRE 

Bloque 1. A dignidade da persoa. 1º 

Bloque 2. A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións 
interpersoais. 

1º 

Bloque 3. A reflexión ética. 2º 

Bloque 4. A xustiza e a política 2º 

Bloque 5. Os valores éticos, o dereito, a DUDH e outros tratados 
internacionais sobre dereitos humanos. 

3º 

Bloque 6. Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a 
tecnoloxía. 

3º 

 
 
 

1º CICLO. 3º CURSO. 
 

 Valores éticos. 3º ESO    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao mínimo de 
consecución 

 Bloque 4. A xustiza e a política   

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ h 

▪ l 

▪ B4.1. A democracia 
como forma de 
goberno na que se 
plasman os principios 
éticos da DUDH. 

▪ B4.2. O Estado de 
dereito. 

▪ B4.3. Léxico da 
unidade: democracia, 
cidadán/cidadá, 
soberanía, autonomía 
persoal, igualdade, 
xustiza, 
representatividade, 
etc. 

▪ B4.4. División de 
poderes. A proposta 
de Montesquieu e a 
súa función de control 
do Estado por parte 

▪ B4.1. Xustificar 
racionalmente a 
necesidade dos valores e 
principios éticos contidos na 
DUDH, como fundamento 
universal das democracias 
durante os séculos XX e 
XXI, destacando as súas 
características e a súa 
relación cos conceptos de 
"Estado de dereito" e 
"división de poderes". 

▪ VEB4.1.1. Fundamenta 
racionalmente e eticamente a 
elección da democracia como un 
sistema que está por riba doutras 
formas de goberno, polo feito de 
incorporar nos seus principios os 
valores éticos sinalados na DUDH.  

▪ CSC ▪ 50% 

▪ VEB4.1.2. Define o concepto de 
"Estado de dereito" e establece a 
súa relación coa defensa dos 
valores éticos e cívicos na 
sociedade democrática. 

▪ CCL ▪ 50% 

▪ VEB4.1.3. Describe o significado 
dos seguintes conceptos e 
establece a relación entre eles: 
democracia, cidadán/cidadá, 
soberanía, autonomía persoal, 
igualdade, xustiza, 
representatividade, etc. 

▪ CCL ▪ 50% 
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 Valores éticos. 3º ESO    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao mínimo de 
consecución 

da cidadanía. 
▪ VEB4.1.4. Explica a división de 

poderes proposta por Montesquieu 
e a función que desempeñan o 
poder lexislativo, o executivo e o 
xudicial no Estado democrático, 
como instrumento para evitar o 
monopolio do poder político e como 
medio que permite aos cidadáns e 
ás cidadás o control do Estado. 

▪ CSC ▪ 50% 

▪ a 

▪ d 

▪ g 

▪ h 

▪ B4.5. Deber moral da 
participación cidadá 
no exercicio da 
democracia. 

▪ B4.6. Riscos de 
democracias que 
violen os dereitos 
humanos. 

▪ B4.2. Recoñecer a 
necesidade da participación 
activa dos cidadáns e das 
cidadás na vida política do 
Estado coa finalidade de 
evitar os riscos dunha 
democracia que viole os 
dereitos humanos. 

▪ VEB4.2.1. Asume e explica o deber 
moral e civil que teñen os cidadáns 
e as cidadás de participar 
activamente no exercicio da 
democracia, coa finalidade de que 
se respecten os valores éticos e 
cívicos no seo do Estado. 

▪ CSC ▪ 50% 

▪ VEB4.2.2. Define a magnitude 
dalgúns dos riscos que existen nos 
gobernos democráticos cando non 
se respectan os valores éticos da 
DUDH (dexeneración en 
demagoxia, ditadura das maiorías, 
escasa participación cidadá, etc.) e 
formula posibles medidas para 
evitalos. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ 50% 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ h 

▪ l 

▪ B4.7. A Constitución 
española: valores 
éticos nos que se 
fundamenta e 
conceptos 
preliminares que 
establece. 

▪ B4.3. Coñecer e valorar os 
fundamentos da 
Constitución española de 
1978, identificando os 
valores éticos dos que parte 
e os conceptos preliminares 
que establece. 

▪ VEB4.3.1. Identifica e aprecia os 
valores éticos máis salientables nos 
que se fundamenta a Constitución 
española, e sinala a orixe da súa 
lexitimidade e a súa finalidade, 
mediante a lectura comprensiva e 
comentada do seu preámbulo. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ 50% 

▪ VEB4.3.2. Describe os conceptos 
preliminares delimitados na 
Constitución española e a súa 
dimensión ética (nación española, 
pluralidade ideolóxica ou papel e 
funcións atribuídas ás Forzas 
Armadas), a través da lectura 
comprensiva e comentada dos 
artigos 1 ao 9. 

▪ CCL ▪ 50% 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ h 

▪ B4.8. Dereitos e 
liberdades públicas 
fundamentais na 
Constitución 
española. 

▪ B4.4. Amosar respecto pola 
Constitución española e 
identificar nela, mediante 
unha lectura explicativa e 
comentada, os dereitos e os 
deberes do individuo como 
persoa e cidadán ou cidadá, 
apreciando a súa 
adecuación á DUDH, coa 
finalidade de asumir de 
xeito consciente e 
responsable os principios 
de convivencia que ben 

▪ VEB4.4.1. Sinala e comenta a 
importancia dos "dereitos e as 
liberdades públicas fundamentais 
da persoa" establecidos na 
Constitución: liberdade ideolóxica, 
relixiosa e de culto; carácter 
aconfesional do Estado; dereito á 
libre expresión de ideas e 
pensamentos; e dereito á reunión 
política e á libre asociación, e os 
seus límites. 

▪ CSC ▪ 50% 
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consecución 

rexer no Estado español. 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ g 

▪ h 

▪ B4.9. Adecuación da 
Constitución española 
aos principios éticos 
da DUDH. 

▪ B4.10. Deberes 
cidadáns na 
Constitución 
española. 

▪ B4.11. 
Responsabilidade 
fiscal e principios 
reitores da política 
social e económica na 
Constitución 
española. 

▪ B4.5. 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" (artigos do 30 ao 
38) e dos "principios 
reitores da política social e 
económica" (artigos do 39 
ao 52). 

▪ VEB4.5.1. Coñece e aprecia na 
Constitución española a súa 
adecuación á DUDH, e sinala os 
valores éticos en que se 
fundamentan os dereitos e os 
deberes dos cidadáns e das 
cidadás, así como os principios 
reitores da política social e 
económica. 

▪ CSC ▪ 50% 

▪ VEB4.5.2. Explica e asume os 
deberes cidadáns que establece a 
Constitución, e ordénaos segundo 
a súa importancia, xustificando a 
orde elixida.  

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ 50% 

▪ VEB4.5.3. Achega razóns para 
xustificar a importancia que ten, 
para o bo funcionamento da 
democracia, o feito de que os 
cidadáns as cidadás sexan 
conscientes non só dos seus 
dereitos, senón tamén das súas 
obrigas como un deber cívico, 
xurídico e ético. 

▪ CSC ▪ 50% 

▪ VEB4.5.4. Recoñece a 
responsabilidade fiscal dos 
cidadáns e da cidadás, e a súa 
relación cos orzamentos xerais do 
Estado como un deber ético que 
contribúe ao desenvolvemento do 
ben común. 

▪ CSC ▪ 50% 

▪ a 

▪ b 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ ñ 

▪ B4.12. Estatuto de 
Autonomía de Galicia: 
título preliminar; título 
primeiro, capítulos I e 
II. 

▪ B4.6. 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. 

▪ VEB4.6.1. Sinala e comenta, a 
través do traballo colaborativo, os 
elementos esenciais do Estatuto de 
autonomía de Galicia recollidos no 
seu título preliminar. 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ 50% 

▪ VEB4.6.2. Identifica e valora as 
características sinaladas no título I 
sobre o "poder galego". 

▪ CCL ▪ 50% 

▪ VEB4.6.3. Identifica e valora as 
funcións e as características do 
Parlamento sinaladas no capítulo I, 
e da Xunta e a súa Presidencia, 
segundo o capítulo II. 

▪ CCL ▪ 50% 
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▪ a 

▪ d 

▪ h 

▪ l 

▪ B4.13. 
Desenvolvemento 
histórico da Unión 
Europea (UE): 
obxectivos e valores 
éticos en que se 
fundamenta, de 
acordo coa DUDH. 

▪ B4.14. Logros 
alcanzados pola UE 
en beneficio dos seus 
cidadáns e das súas 
cidadás. 

▪ B4.7. 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. 

▪ VEB4.7.1. 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. 

▪ CSC ▪ 50% 

▪ VEB4.7.2. Identifica e aprecia a 
importancia dos logros alcanzados 
pola UE e o beneficio que estes 
supuxeron para a vida dos 
cidadáns e das cidadás (anulación 
de fronteiras e restricións 
alfandegueiras, libre circulación de 
persoas e capitais, etc.), así como 
as obrigas adquiridas en diferentes 
ámbitos (económico, político, da 
seguridade e a paz, etc.). 

▪ CSC ▪ 50% 

 Bloque 5. Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) e 
outros tratados internacionais sobre dereitos humanos 

  

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ B5.1. Relación entre 
ética e dereito. 

▪ B5.2. Relación entre 
legalidade e 
lexitimidade. 

▪ B5.1. Sinalar a vinculación 
entre a ética, o dereito e a 
xustiza, a través do 
coñecemento das súas 
semellanzas, diferenzas e 
relacións, e analizar o 
significado dos termos de 
legalidade e lexitimidade. 

▪ VEB5.1.1. Busca e selecciona 
información en páxinas web, para 
identificar as diferenzas, 
semellanzas e vínculos existentes 
entre a Ética e o Dereito, e entre a 
legalidade e a lexitimidade, 
elaborando e presentando 
conclusións fundamentadas. 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ 50% 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B5.3. Xustificación 
das normas xurídicas. 

▪ B5.4. 
Convencionalismo 
dos sofistas 

▪ B5.5. Iusnaturalismo. 
Iusnaturalismo de 
Locke. 

▪ B5.6. Iuspositivismo 
de Kelsen. 

▪ B5.2. Explicar o problema 
da xustificación das normas 
xurídicas, a través da 
análise das teorías do 
dereito natural ou 
iusnaturalismo, o 
convencionalismo e o 
positivismo xurídico, 
identificando a súa 
aplicación no pensamento 
xurídico de 
determinados/as 
filósofos/as, coa finalidade 
de ir conformando unha 
opinión argumentada sobre 
a fundamentación ética das 
leis. 

▪ VEB5.2.1. Elabora en grupo unha 
presentación con soporte dixital 
sobre a teoría iusnaturalista do 
dereito, o seu obxectivo e as súas 
características, identificando na 
teoría de Locke un exemplo desta 
no que se refire á orixe das leis 
xurídicas, a súa validez e as 
funcións que lle atribúe ao Estado. 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ 50% 

▪ VEB5.2.2. Destaca e valora, no 
pensamento sofista, a distinción 
entre "physis" e "nomos", 
describindo a súa contribución ao 
convencionalismo xurídico, e 
elabora conclusións argumentadas 
arredor deste tema. 

▪ CCEC ▪ 50% 

▪ VEB5.2.3. Analiza información 
sobre o positivismo xurídico de 
Kelsen, nomeadamente no relativo 
á validez das normas e dos criterios 
que utiliza, especialmente o de 
eficacia, e a relación que establece 
entre a ética e o dereito. 

▪ CCEC ▪ 50% 
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▪ VEB5.2.4. Recorre ao espírito 
emprendedor e á iniciativa persoal 
para elaborar unha presentación 
con medios informáticos, en 
colaboración co grupo, 
comparando as tres teorías do 
dereito e explicando as súas 
conclusións.  

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ 50% 

▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ l 

▪ B5.7. Elaboración da 
DUDH e creación da 
ONU. Circunstancias 
históricas, obxectivos 
de ambos os 
acontecementos e 
papel da DUDH como 
código ético de 
conduta dos estados. 

▪ B5.3. Analizar o momento 
histórico e político que 
impulsou a elaboración da 
DUDH e a creación da 
ONU, coa finalidade de 
entendela como unha 
necesidade do seu tempo, 
cuxo valor continúa vixente 
como fundamento ético 
universal da lexitimidade do 
dereito e dos estados. 

▪ VEB5.3.1. Explica a función da 
DUDH como un código ético 
recoñecido polos países 
integrantes da ONU, coa finalidade 
de promover a xustiza, a igualdade 
e a paz en todo o mundo. 

▪ CSC ▪ 50% 

▪ VEB5.3.2. Contrasta información 
dos acontecementos históricos e 
políticos que orixinaron a DUDH, 
entre eles o uso das ideoloxías 
nacionalistas e racistas que 
defendían a superioridade duns 
homes sobre outros, chegando ao 
estremo do Holocausto xudeu, así 
como a discriminación e o 
exterminio de todas as persoas que 
non pertencesen a unha 
determinada etnia, a un modelo 
físico, a unha relixión, a unhas 
ideas políticas, etc. 

▪ CAA ▪ 50% 

▪ VEB5.3.3. Sinala os obxectivos da 
creación da ONU e a data en que 
se asinou a DUDH, e valora a 
importancia deste feito para a 
historia da humanidade. 

▪ CCEC ▪ 50% 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B5.8. Estrutura da 
DUDH: os seus 
artigos e os tipos de 
dereito. 

▪ B5.4. Interpretar e apreciar 
o contido e a estrutura 
interna da DUDH, coa 
finalidade de coñecela e 
propiciar o seu aprecio e 
respecto. 

▪ VEB5.4.1.Constrúe un esquema 
sobre a estrutura da DUDH, que se 
compón dun preámbulo e 30 artigos 
que poden clasificarse da seguinte 
maneira: 

– Os artigos 1 e 2 refírense aos 
dereitos inherentes a todas as 
persoas: a liberdade, a 
igualdade, a fraternidade e a 
non-discriminación. 

– Os artigos do 3 ao 11 refírense 
aos dereitos individuais. 

– Os artigos do 12 ao 17 
establecen os dereitos do 
individuo en relación coa 
comunidade. 

– Os artigos do 18 ao 21 sinalan os 
dereitos e as liberdades políticas. 

– Os artigos do 22 ao 27 céntranse 
nos dereitos económicos, sociais 
e culturais. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ 50% 
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– Finalmente, os artigos do 28 ao 
30 refírense á interpretación de 
todos eles, ás condicións 
necesarias para o seu exercicio 
e aos seus límites. 

▪ VEB5.4.2. Elabora unha campaña, 
en colaboración co grupo, coa 
finalidade de difundir a DUDH como 
fundamento do dereito e a 
democracia, no seu medio escolar, 
familiar e social.  

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ 50% 

▪ b 

▪ h 

▪ l 

▪ B5.9. Xeracións de 
dereitos e feitos 
históricos que influíron 
no seu 
desenvolvemento. 

▪ B5.5. Comprender o 
desenvolvemento histórico 
dos dereitos humanos 
como unha conquista da 
humanidade  

▪ VEB5.5.1. Describe os feitos máis 
influentes no desenvolvemento 
histórico dos dereitos humanos da 
primeira xeración (dereitos civís e 
políticos), da segunda xeración 
(económicos, sociais e culturais) e 
da terceira (dereitos dos pobos á 
solidariedade, ao desenvolvemento 
e á paz). 

▪ CCEC ▪ 50% 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ B5.10. Problemas aos 
que se enfronta o 
exercicio dos dereitos 
civís e políticos da 
DUDH. 

▪ B5.6. Avaliar, utilizando o 
xuízo crítico, a magnitude 
dos problemas aos que se 
enfronta a aplicación da 
DUDH. 

▪ VEB5.6.1. Investiga mediante 
información obtida en distintas 
fontes, sobre os problemas e os 
retos da aplicación da DUDH, no 
que se refire ao exercicio de 
dereitos civís (destacando os 
problemas relativos á intolerancia, 
a exclusión social, a discriminación 
da muller, a violencia de xénero e a 
existencia de actitudes como a 
homofobia, o racismo, a xenofobia, 
o acoso laboral e escolar, etc.) e 
dos dereitos políticos (guerras, 
terrorismo, ditaduras, xenocidio, 
refuxiados/as políticos/as, etc.). 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ 50% 

 Bloque 6. Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía   

▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ B6.1. Necesidade de 
criterios éticos na 
investigación 
científica. Progreso 
científico-técnico e 
valores éticos. 

▪ B6.1. Recoñecer que 
existen casos en que a 
investigación científica non 
é neutral, senón que está 
determinada por intereses 
políticos, económicos, etc., 

▪ VEB6.1.1. Obtén e selecciona 
información, traballando en 
colaboración, dalgúns casos nos 
que a investigación científica e 
tecnolóxica non foi guiada nin é 
compatible cos valores éticos da 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ 50% 
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▪ f 

▪ g 

▪ h 

mediante a análise da idea 
de progreso e a súa 
interpretación equivocada, 
cando os obxectivos non 
respectan un código ético 
fundamentado na DUDH. 

DUDH, xerando impactos negativos 
nos ámbitos humano e ambiental, 
sinalando as causas. 

▪ VEB6.1.2. Diserta, colaborando en 
grupo, sobre a idea de progreso na 
ciencia e a súa relación cos valores 
éticos, o respecto á dignidade 
humana e o seu medio, e elabora e 
expón conclusións. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ 50% 

▪ VEB6.1.3. Selecciona e contrasta 
información, colaborando en grupo, 
sobre algunhas das ameazas da 
aplicación indiscriminada da ciencia 
e a tecnoloxía para o contorno 
ambiental e para a vida 
(explotación descontrolada dos 
recursos naturais, destrución de 
hábitats, contaminación química e 
industrial, choiva ácida, cambio 
climático, desertificación, etc.). 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ 50% 

 
 

TEMPORALIZACIÓN. 
 

UNIDADE TRIMESTRE 

Bloque 4. A xustiza e a política 1º 

Bloque 5. Os valores éticos, o dereito, a DUDH e outros tratados 
internacionais sobre dereitos humanos. 

2º 

Bloque 6. Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a 
tecnoloxía. 

3º 
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 Valores éticos. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao mínimo 
de 

consecución 

 Bloque 1. A dignidade da persoa   

a 

b 

c 

d 

h 

B1.1. A dignidade do ser 
humano como valor 
básico no que se asenta 
a DUDH. 

B1.2. Atributos esenciais 
do ser humano na 
DUDH: razón, 
conciencia e liberdade. 

B1.3. Léxico do bloque: 
dignidade da persoa, 
fraternidade, liberdade 
humana, trato digno, 
xuízo xusto, trato 
inhumano ou 
degradante, detención 
arbitraria, presunción de 
inocencia, 
discriminación, violación 
de dereitos, etc. 

B1.1. Interpretar e valorar a 
importancia da dignidade da 
persoa como o valor do que parte 
e no que se fundamenta a DUDH, 
subliñando os atributos inherentes 
á natureza humana e os dereitos 
inalienables e universais que 
derivan dela, como o punto de 
partida sobre o que deben xirar os 
valores éticos nas relacións 
humanas a nivel persoal, social, 
estatal e universal. 

VEB1.1.1. Identifica a orixe dos dereitos 
inalienables e universais que establece a 
DUDH na dignidade do ser humano en 
tanto que persoa e os atributos inherentes 
á súa natureza. 

CSC 50% 

VEB1.1.2. Identifica na DUDH os atributos 
esenciais do ser humano: razón, 
conciencia e liberdade. 

CCL 50% 

VEB1.1.3. Relaciona adecuadamente os 
termos e as expresións seguintes, que se 
utilizan na DUDH: dignidade da persoa, 
fraternidade, liberdade humana, trato 
digno, xuízo xusto, trato inhumano ou 
degradante, detención arbitraria, 
presunción de inocencia, discriminación, 
violación de dereitos, etc. 

CAA 50% 

 Bloque 2. A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interpersoais   

a 

b 

c 

d 

e 

g 

h 

B2.1. Dereitos e liberdades 
dos individuos 
establecidos na DUDH 
que o Estado debe 
respectar. 

B2.1. Explicar, baseándose na 
DUDH, os principios que deben 
rexer as relacións entre a 
cidadanía e o Estado, co fin de 
favorecer o seu cumprimento na 
sociedade en que viven. 

VEB2.1.1. Comenta, segundo o establecido 
pola DUDH nos artigos do 12 ao 17, os 
dereitos do individuo que o Estado debe 
respectar e fomentar, nas relacións 
existentes entre ambos. 

CCL 50% 

VEB2.1.2. Explica os límites do Estado que 
establece a DUDH nos artigos do 18 ao 
21, ao determinar as liberdades dos 
cidadáns e das cidadás que este debe 
protexer e respectar. 

CCL 50% 

VEB2.1.3. Elabora unha presentación con 
soporte informático e audiovisual que 
ilustre os contidos máis sobresalientes 
tratados no tema, e expón as súas 
conclusións de xeito argumentado. 

CCL 

CD 

CSIEE 

50% 

a 

c 

d 

g 

h 

B2.2. Fenómeno da 
socialización global. 

B2.3. Perigos da 
socialización global á 
marxe dos valores éticos 
universais. 

B2.4. Medios de 
comunicación de masas 
e socialización global. 
Conflito entre liberdade 
de expresión outros 
dereitos. 

B2.2. 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, e 
reflexionar acerca do papel que 
deben ter a ética e o Estado en 
relación con este tema.  

VEB2.2.1. Describe e avalía o proceso de 
socialización global, mediante o que se 
produce a interiorización de valores, 
normas, costumes, etc. 

CCEC 

CCL 

50% 

VEB2.2.2. 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. 

CSC 50% 

VEB2.2.3. Diserta acerca do impacto que 
teñen os medios de comunicación masiva 
na vida moral das persoas e da 

CCEC 

CCL 

50% 
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sociedade, expresando as súas opinións 
con rigor intelectual. 

VEB2.2.4. Valora a necesidade dunha 
regulación ética e xurídica en relación co 
uso de medios de comunicación masiva, 
respectando o dereito á información e á 
liberdade de expresión que posúen os 
cidadáns e as cidadás. 

CCEC 

CSC 

50% 

 Bloque 3. A reflexión ética   

a 

d 

f 

h 

B3.1. Importancia e valor 
da reflexión ética como 
defensa dos DDHH. 

B3.2. Novos campos da 
ética aplicada: 
profesional, bioética, 
ambiente, economía, 
empresa, ciencia e 
tecnoloxía, etc. 

B3.1. Recoñecer que a necesidade 
dunha regulación ética é 
fundamental no mundo actual de 
grandes e rápidos cambios, 
debido á magnitude dos perigos 
aos que se enfronta o ser humano, 
polo que resulta necesaria a súa 
actualización e a ampliación aos 
novos campos de acción da 
persoa, co fin de garantir o 
cumprimento dos dereitos 
humanos. 

VEB3.1.1. Xustifica racionalmente e estima 
a importancia da reflexión ética no século 
XXI, como instrumento de protección dos 
dereitos humanos ante o perigo que 
poden representar entes posuidores de 
grandes intereses políticos e económicos 
e grupos violentos, que teñen ao seu 
alcance armamento de grande alcance 
científico e tecnolóxico, capaces de pór 
en grande risco os dereitos fundamentais 
da persoa. 

CSC 50% 

VEB3.1.2. Sinala algúns dos novos campos 
aos que se aplica a ética (profesional, 
bioética, ambiente, economía, empresa, 
ciencia e tecnoloxía, etc.). 

CMCCT 

CSIEE 

50% 

a 

d 

g 

h 

m 

B3.3. Proxecto de vida 
persoal: límites e 
oportunidades que 
ofrecen as 
circunstancias persoais, 
e valores éticos que 
serven como guía. 

B3.2. Comprender e apreciar a 
importancia que teñen para o ser 
humano do século XXI as 
circunstancias que o rodean, 
salientando os límites que lle 
impoñen e as oportunidades que 
lle ofrecen para a elaboración do 
seu proxecto de vida, conforme os 
valores éticos que libremente elixe 
e que dan sentido á súa 
existencia. 

VEB3.2.1. Describe e avalía as 
circunstancias que no momento actual 
o/a rodean, identificando as limitacións e 
as oportunidades que se lle formulan 
desde as perspectivas social, laboral, 
educativa, económica, familiar, afectiva, 
etc., co obxecto de deseñar, a partir 
delas, o seu proxecto de vida persoal, 
determinando libremente os valores 
éticos que deben guialo/a. 

CSIEE 50% 

a 

b 

d 

h 

l 

B3.4. Éticas formais e 
éticas materiais. 

B3.5. Ética kantiana: 
carácter formal. 
Autonomía da persoa 
como valor ético 
fundamental. 

B3.3. Distinguir os principais valores 
éticos nos que se fundamentan as 
éticas formais, establecendo a 
súa relación coa ética kantiana e 
sinalando a importancia que este 
filósofo lle atribúe á autonomía da 
persoa como valor ético 
fundamental.  

VEB3.3.1. Define os elementos distintivos 
das éticas formais e compáraos cos 
relativos ás éticas materiais. 

CCL 50% 

VEB3.3.2. Explica as características da 
ética kantiana (formal, universal e 
racional), así como a importancia da súa 
achega á ética universal. 

CCL 50% 

VEB3.3.3. Aprecia, na ética kantiana, o seu 
fundamento na autonomía da persoa 
como valor ético esencial e a súa 
manifestación no imperativo categórico e 
as súas formulacións. 

CSC 50% 

b 

c 

d 

e 

B3.6. Ética do discurso, de 
Apel e Habermas, como 
ética formal. Relación 
coa ética de Kant. 

B3.4. Identificar a ética do discurso, 
de Habermas e de Apel como 
unha ética formal, que salienta o 
valor do diálogo e o consenso na 
comunidade, como procedemento 

VEB3.4.1. Identifica a ética do discurso 
como unha ética formal e describe en que 
consiste o imperativo categórico que 
formula, sinalando as similitudes e as 
diferenzas que posúe co imperativo da 

CAA 50% 
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 Valores éticos. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao mínimo 
de 

consecución 

g 

h 

para atopar normas éticas xustas. ética de Kant. 

VEB3.4.2. Utiliza a súa iniciativa persoal e 
emprendedora para elaborar unha 
presentación con soporte informático 
acerca das éticas formais, expresando e 
elaborando conclusións fundamentadas. 

CD 

CSIEE 

50% 

 Bloque 4. A xustiza e a política   

a 

c 

d 

h 

l 

B4.1. Democracia e 
xustiza. 

B4.2. Deberes cívicos 
como cumprimento de 
valores éticos e como 
defensa e difusión dos 
dereitos humanos. 

B4.1. Concibir a democracia non só 
como unha forma de goberno, 
senón como un estilo de vida 
cidadá, consciente do seu deber 
como elemento activo da vida 
política, colaborando na defensa e 
na difusión dos dereitos humanos 
tanto na súa vida persoal como na 
social. 

VEB4.1.1. Comprende a importancia que 
ten para a democracia e a xustiza, que os 
cidadáns e as cidadás coñezan e 
cumpran os seus deberes (defensa dos 
valores éticos e cívicos, coidado e 
conservación de todos os bens e servizos 
públicos, participación na elección de 
representantes políticos/as, respecto e 
tolerancia á pluralidade de ideas e de 
crenzas, acatamento das leis e das 
sentenzas dos tribunais de xustiza, 
pagamento dos impostos establecidos, 
etc.). 

CSC 50% 

a 

c 

d 

h 

l 

B4.3. Perigos dunha 
globalización sen 
valores éticos. 

B4.4. Promoción dos 
DDHH por parte dos 
Estados: fomento e 
ensino dos valores 
éticos. 

B4.2. Reflexionar acerca do deber da 
cidadanía e dos Estados de 
promover o ensino e a difusión 
dos 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. 

VEB4.2.1. Diserta e elabora conclusións, en 
grupo, acerca das terribles 
consecuencias que pode ter para o ser 
humano o fenómeno da globalización, se 
non se establece unha regulación ética e 
política (egoísmo, desigualdade, 
interdependencia, internacionalización 
dos conflitos armados, imposición de 
modelos culturais determinados por 
intereses económicos que promoven o 
consumismo e a perda de liberdade 
humana, etc.).  

CAA 

CSC 

50% 

VEB4.2.2. Comenta o deber ético e político 
que teñen todos os estados, ante os 
riscos da globalización, de tomar medidas 
de protección dos dereitos humanos, 
nomeadamente a obriga de fomentar o 
ensino dos valores éticos e a súa 
vixencia, e a necesidade de respectalos 
en todo o mundo (deber de contribuír na 
construción dunha sociedade xusta e 
solidaria, fomentando a tolerancia, o 
respecto aos dereitos das demais 
persoas; honestidade, lealdade, 
pacifismo, prudencia, e mutua 
comprensión mediante o diálogo, a 
defensa e protección da natureza, etc.). 

CSC 50% 

 Bloque 5. Os valores éticos, o Dereito e a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH)   

a 

d 

g 

h 

B5.1. Dereito e leis: 
finalidade, 
características e 
xustificación ética. 

B5.2. Conflitos entre 

B5.1. Apreciar a necesidade das leis 
xurídicas no Estado, para garantir 
o respecto aos dereitos humanos, 
e disertar acerca dalgúns dilemas 
morais nos que existe un conflito 

VEB5.1.1. Explica a finalidade e as 
características das leis xurídicas dentro 
do Estado e a súa xustificación ética, 
como fundamento da súa lexitimidade e 
da súa obediencia. 

CCL 50% 
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 Valores éticos. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao mínimo 
de 

consecución 

principios éticos 
individuais e principios 
normativos sociais. 

entre os deberes éticos, relativos 
á conciencia da persoa, e os 
deberes cívicos que lle impoñen 
as leis xurídicas. 

VEB5.1.2. Debate acerca da solución de 
problemas nos que hai un conflito entre 
os valores e principios éticos do individuo 
e os da orde civil, formulando solucións 
razoadas, en casos como os de 
desobediencia civil e obxección de 
conciencia. 

CCL 

CSIEE 

50% 

a 

b 

c 

d 

e 

g 

h 

B5.3. Teoría da xustiza de 
Rawls: posición orixinal 
e veo de ignorancia; 
criterio de 
imparcialidade; función 
dos dous principios de 
xustiza. 

B5.2. Disertar acerca da teoría de 
Rawls baseada na xustiza como 
equidade e como fundamento 
ético do dereito, e emitir un xuízo 
crítico acerca dela. 

VEB5.2.1. Procura información en internet 
co fin de definir os principais conceptos 
utilizados na teoría de Rawls e establece 
unha relación entre eles (posición orixinal 
e veo de ignorancia, criterio de 
imparcialidade e función dos dous 
principios de xustiza que propón). 

CAA 

CD 

50% 

VEB5.2.2. Realiza un xuízo crítico acerca da 
teoría de Rawls e explica a súa 
conclusión argumentada acerca dela.  

CCL 50% 

a 

b 

c 

d 

e 

g 

h 

B5.4. Os DDHH como 
ideais irrenunciables. 

B5.5. Deficiencias na 
aplicación dos DDHH 
referidos ao económico 
e ao social. 

B5.6. Organizacións que 
traballan pola defensa 
dos DDHH. 

B5.3. Valorar a DUDH como 
conxunto de ideais irrenunciables, 
tendo presentes os problemas e 
as deficiencias na súa aplicación, 
especialmente no relativo ao 
ámbito económico e social, 
indicando a importancia das 
institucións e os/as voluntarios/as 
que traballan pola defensa dos 
dereitos humanos. 

VEB5.3.1. Xustifica racionalmente a 
importancia dos dereitos humanos como 
ideais para alcanzar polas sociedades e 
os Estados, e recoñece os retos que 
aínda teñen que superar. 

CSC 50% 

VEB5.3.2. Sinala algunha das deficiencias 
no exercicio dos dereitos económicos e 
sociais (pobreza, e falta de acceso á 
educación, á saúde, ao emprego, á 
vivenda, etc.). 

CSC 50% 

VEB5.3.3. Emprende a elaboración dunha 
presentación, con soporte informático e 
audiovisual, acerca dalgunhas 
institucións e voluntarios/as que, en todo 
o mundo, traballan pola defensa e 
respecto dos dereitos humanos: 
Organización das Nacións Unidas (ONU) 
e os seus organismos, como FAO, 
Organismo Internacional de Enerxía 
Atómica (OIEA), Organización Mundial da 
Saúde (OMS), Organización das Nacións 
Unidas para a Educación, a Ciencia e a 
Cultura (UNESCO), etc., organizacións 
non gobernamentais como Greenpeace, 
UNICEF, Cruz Vermella, Media Lúa 
Vermella, etc., así como o Tribunal 
Internacional de Xustiza, o Tribunal de 
Xustiza da Unión Europea, etc. 

CCEC 

CD 

CSC 

50% 

a 

b 

d 

e 

g 

h 

B5.7. Dereito á seguridade 
e a paz. 

B5.8. Compromiso coa paz 
e a solidariedade coas 
vítimas da violencia. 

B5.9. Ameazas á paz. 

B5.4. 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 

VEB5.4.1. Diserta, en pequenos grupos, 
acerca da seguridade e a paz como un 
dereito fundamental das persoas, e 
aprecia a súa importancia para o 
exercicio do dereito á vida e á liberdade, 
elaborando e expresando as súas 
conclusións (artigo 3 da DUDH).  

CCL 50% 

VEB5.4.2. Toma conciencia do compromiso CSC 50% 
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 Valores éticos. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao mínimo 
de 

consecución 

nos últimos tempos. dos españois e das españolas coa paz, 
como unha aspiración colectiva e 
internacional recoñecida na Constitución 
española, e rexeita a violación dos 
dereitos humanos, amosando 
solidariedade coas vítimas da violencia.  

VEB5.4.3. Emprende a elaboración dunha 
presentación, con soporte audiovisual, 
sobre algunhas das novas ameazas para 
a paz e a seguridade no mundo actual 
(terrorismo, desastres ambientais, 
catástrofes naturais, mafias 
internacionais, pandemias, ataques 
cibernéticos, tráfico de armas de 
destrución masiva, de persoas e de 
órganos, etc.). 

CD 

CSC 

50% 

a 

d 

h 

B5.10. As Forzas Armadas 
na Constitución 
española. 

B5.11. Misións das Forzas 
Armadas. 

B5.12. Conflitos armados: 
importancia das 
organizacións 
internacionais na súa 
prevención e na súa 
solución. 

B5.5. Coñecer a misión atribuída na 
Constitución española ás Forzas 
Armadas e a súa relación cos 
compromisos que España ten cos 
organismos internacionais a favor 
da seguridade e a paz, 
reflexionando acerca da 
importancia do dereito 
internacional para regular e limitar 
o uso e as aplicación da forza e do 
poder. 

VEB5.5.1. Coñece, analiza e asume como 
cidadán ou cidadá os compromisos 
internacionais realizados por España en 
defensa da paz e a protección dos 
dereitos humanos, como membro de 
organismos internacionais (ONU, OTAN, 
UE, etc.). 

CSC 50% 

VEB5.5.2. Explica a importancia da misión 
das forzas armadas (artigo 15 da lei de 
defensa nacional) en materia de defensa 
e seguridade nacional, de dereitos 
humanos e de promoción da paz, e a súa 
contribución en situacións de emerxencia 
e axuda humanitaria, tanto nacionais 
como internacionais. 

CSC 50% 

VEB5.5.3. Analiza as consecuencias dos 
conflitos armados a nivel internacional, 
apreciando a importancia das 
organizacións internacionais que 
promoven e vixían o cumprimento dun 
dereito internacional fundamentado na 
DUDH. 

CSC 50% 

 Bloque 6. Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía.    

a 

b 

e 

f 

h 

m 

B6.1. Validez ética dos 
proxectos científicos e 
tecnolóxicos. 

B6.1. Identificar criterios que 
permitan avaliar, de xeito crítico e 
reflexivo, os proxectos científicos 
e tecnolóxicos, co fin de valorar a 
súa idoneidade en relación co 
respecto aos dereitos e valores 
éticos da humanidade. 

VEB6.1.1. Utiliza información de forma 
selectiva para atopar algúns criterios que 
cumpra ter en conta para estimar a 
viabilidade de proxectos científicos e 
tecnolóxicos, considerando a idoneidade 
ética dos obxectivos que pretenden e a 
avaliación dos riscos e as consecuencias 
persoais, sociais e ambientais que a súa 
aplicación poida ter. 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

50% 

a 

d 

f 

g 

h 

B6.2. Códigos 
deontolóxicos dos 
axentes sociais. 

B6.2. Estimar a necesidade de facer 
cumprir unha ética deontolóxica a 
científicos/as, tecnólogos/as e 
outros/as profesionais. 

VEB6.2.1. Comprende e explica a 
necesidade de apoiar a creación e o uso 
de métodos de control, e a aplicación 
dunha ética deontolóxica para 
científicos/as e tecnólogos/as e, en xeral, 
para todas as profesións, fomentando a 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

50% 
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 Valores éticos. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao mínimo 
de 

consecución 

aplicación dos valores éticos no mundo 
laboral, financeiro e empresarial. 

 
 

TEMPORALIZACIÓN. 
 

UNIDADE TRIMESTRE 

Bloque 1. A dignidade da persoa. 1º 

Bloque 2. A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións 
interpersoais. 

1º 

Bloque 3. A reflexión ética. 2º 

Bloque 4. A xustiza e a política 2º 

Bloque 5. Os valores éticos, o dereito, a DUDH. 3º 

Bloque 6. Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a 
tecnoloxía. 

3º 

 
 

5.- Materiais e recursos didácticos. 
 
 No presente curso utilizaranse os libros dixitais do proxecto Edixgal ademais de 
diferentes materiais e recursos expostos na Aula Virtual.  
 Estes recursos didácticos e materiais poden ser: 

1. Entrega ao alumnado de material para cada unidade didáctica. Serán entregados a 
cada alumno/a de forma sucesiva segundo o transcurso do curso Trátase de materiais 
de elaboración docente propia. Constará de partes teóricas e prácticas. O alumnado 
poderá acceder a través da Aula Virtual. 

2. Xornais, revistas, artigos, programas de televisión, documentais sobre temas 
relacionados coa materia. 

3. Proxección e comentario de películas. 
4. Consulta de bibliografía e páxinas web relacionadas coa materia: referencias e 

materiais de consulta que procedan, tanto en formato tradicional como en soporte 
informático ou en formato web.  

 
 

6.- Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado. 
 
 As probas e as actividades de avaliación están asociadas a algún dos estándares de 
aprendizaxe definidos para o seu alcance (unidade, trimestre, curso), de maneira que o 
profesorado poida medir, avaliar e graduar o rendemento ou logro alcanzado polo alumnado. 
 Para atender os distintos feitos de avaliación asociados ao calendario escolar, o 
departamento prevé diferentes procesos/momentos de avaliación. 
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a. Avaliación Inicial: 
 Realizarase unha actividade de avaliación inicial que permita coñecer os contidos 
previos da materia que teñen os alumnos ademais de permitirnos facer valoración xeral. 
Ambos aspectos serán o punto de partida para a metodoloxía e actividades que se deseñen. 
 Este proceso realizarase dentro das primeiras semanas lectivas do curso. Os 
resultados da mesma, así como as posibles medidas a adoptar, tanto a nivel individual como 
grupal, serán consensuadas na sesión de preavaliación que terá lugar a principios de 
outubro.  
 

b. Avaliación continua. 
 Ao tratarse dunha materia dunha hora semanal e polo tipo de contidos, na avaliación 
continua primarase o traballo de aula. Os instrumentos que permitirán a realización da 
avaliación continua serán diversos: 

 As actividades de aprendizaxe e dinámica de clase, tanto individual como grupais, 
actividades de diferente tipo, que permitan por unha parte ao alumno asimilar os 
contidos que se están traballando, e por outra parte ao profesor avaliar o grao de 
consecución dos obxectivos, detectar dificultades, atender á diversidade... Falamos 
de actividades diversas: 

o Traballo feito polo alumno na aula, intervencións, postas en común, exercicios 
grupais... 

o As realizadas nas fichas de traballo e caderno do alumno.  
o Actividades relacionadas co Plan Lector e o Plan Tics. 

Destas actividades o profesorado deixará constancia no seu caderno, así como  do interese, 
esforzo e da actitude do alumno na aula. 

 As probas de avaliación, escritas, que deixen constancia do nivel de adquisición dos 
contidos traballados por parte do alumno. Poderán programarse probas na plataforma 
Moodle/Aula Virtual/Edixgal.   
 

c. Avaliación final ou ordinaria. 
 Un alumno ou alumna supera o curso cando se dean unha destas situacións: 

1. Cando teña as tres avaliacións aprobadas. A nota final será unha media 
aritmética das tres notas trimestrais acadadas polo alumno antes do redondeo 
da nota que aparece no boletín. 

2. Cando tendo algunha avaliación suspensa pero recuperada. A nota final será 
a media aritmética das notas das avaliacións aprobadas (antes do redondeo) 
e da nota da proba de recuperación.  

3. Cando teña algunha avaliación suspensa e non recuperada. A nota final será 
a media aritmética das notas das avaliacións aprobadas (antes do redondeo) 
e suspensas. Para acadala, no caso das avaliacións suspensas, tomarase a 
nota más alta entre a media da avaliación e da recuperación. Cando a nota 
final sexa igual ou superior a 5, considerarase a materia do curso aprobada.  
 

d. Avaliación extraordinaria 
 Entendemos por avaliación extraordinaria a referida ao exame de xuño, previsto para 
o alumnado que acaden unha cualificación negativa, inferior a 5, na avaliación ordinaria . 
 
 O exame da avaliación extraordinaria será unicamente sobre contidos mínimos e das 
tres avaliacións e supoñerá o 100% da nota da avaliación extraordinaria.  
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 Para o cálculo das notas finais das avaliacións trimestrais, ordinaria e extraordinaria, 
terase en conta o redondeo a partir do 0,75, é dicir, un 5,75 será un 6, un 7,75 será un 8, 
etc, sempre que a avaliación sexa positiva. No caso das avaliacións trimestrais, do 4,75 
farase o redondeo ao 5 sempre que todas as actividades desa avaliación estean entregadas, 
e ao menos un dos exames aprobados, ou os dous cunha nota, cada un, de 4 ou máis. Nas 
avaliacións ordinarias e extraordinarias, o redondeo ao 5 farase sempre a partir do 4,75.  
 
 Nesta táboa pódese ver sintetizados os instrumentos e criterios de cualificación, 
avaliación e promoción.  
 
 

INSTRUMENTO 
DE AVALIACIÓN 

ACTIVIDADE TEMPORALIZACIÓN AVALIACIÓN 

 
Actividades de 

aprendizaxe e de 
dinámica de aula 

Participación, interese 
Exercicios de aula 
Fichas, Caderno de 
clase , Cuestionarios 
Comentarios de fontes 
diversas (textos, 
películas) 
Actividades de síntese 
Actividades do Plan 
Lector ou do Plan TICs. 

 
Varias por tema e 
sesión 

 
Observación 
Correccións na aula 
80% da nota da 
avaliación 

Probas de 
avaliación 

Probas escritas 
(presenciais ou na 
plataforma Moodle) 

1 por avaliación 20% da nota da 
avaliación 

 
 
7.- Consideracións metodolóxicas para o presente curso. 
 
 Tendo en conta a situación de excepcionalidade motivada polo COVID 19 e seguindo 
as diferentes instrucións dadas pola Consellería, este departamento contempla as dúas 
modalidades de ensino a partir dos seguintes principios: 
  
Modalidade 1: ENSINO PRESENCIAL: 
 Este departamento considera que é o máis desexable xa que permite unha atención 
individualizada ao alumnado sen esquecer os aspectos positivos que conleva na súa 
formación. Nesta modalidade teremos en conta: 

 O alumnado disporá na AV, todos os apuntamentos, recursos e actividades que 
se precisaran para o seguimento da materia. A AV estará organizada por temas 
ou bloques temáticos. 

 Na aula, a profesora levará a cabo a explicación dos contidos apoiada por diversos 
recursos. 

 Ao longo da explicación poderán realizarse actividades de aprendizaxe de 
diferente tipo para profundizar ou afianzar en determinados contidos. 

 Proposta de actividades de pesquisa, investigación e síntese. Algunhas destas 
actividades serán de entrega (na A Virtual) e posta en común na aula.  

 Realizarase unha proba escrita por avaliación.  
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Modalidade 2. ENSINO NON PRESENCIAL: 
 Intentaremos manter a estrutura das clases presenciais. Traballaremos a través da 
Aula Virtual (AV), na que a profesora colgará todos os recursos que o alumnado precise para 
o seguimento da materia, así como as actividades de aprendizaxe, síntese e avaliación da 
mesma. A AV será tamén o medio polo que o alumno presentará estas actividades, e 
manterá a comunicación coa profesora, ben a través do servizo de mensaxería, ben a través 
do foro de dúbidas. Insistirase moito nos prazos de entrega e no seu cumprimento e na forma 
de recepción dos documentos. A través da AV se establecerán as ferramentas para a 
resolución das posibles dúbidas por parte do alumnado.  

Diferenciaremos: 

 Actividades e seguimento dos contidos de cada tema. Permitirán un achegamento 
e comprensión aos contidos. As dubidas que se podan orixinar por parte do 
alumnado serán resoltas a través dos medios on line que se determinen. Serán de 
obrigatoria realización por parte do alumno que deberá presentalas da forma que 
estableza a profesora e que serán avaliadas como PRESENTADO ou NON 
PRESENTADO.  

 Actividades de pesquisa, análise e síntese, a partires dunha serie de claves 
temáticas. 

 Realizarase a proba de avaliación a través da plataforma on line ou forma que se 
determine.  

 
 

8.- Organización das actividades de seguimento, recuperación e 
avaliación de materias pendentes. 
 
 No curso 2021-22 non hai alumnado coa materia de Valores Éticos pendente. De 
incorporarse algún alumno ao longo do curso con ela, procederase segundo os criterios 
recollidos nesta programación na materia de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia.  
 
 

9.-  Actividades extraescolares e complementarias. Outros plans e 
proxectos do centro. 
 
 En relación cos plans e proxectos do centro, o recollido na programación deste 
departamento poderá aplicarse tamén á materia de Valores Éticos pero adaptándose aos 
contidos da materia.  
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1. Contextualización. 
 
 A materia de Economía é unha materia troncal obrigatoria que se imparte no curso de 
4º. É unha materia escollida maioritariamente polo alumnado orientado ao itinerario de 
Humanidades. É unha materia da que os alumnos teñen poucos coñecementos previos. Isto 
unido á complexidade de moitos deles fai que poda resultar pouco atractiva para o alumnado. 
Por iso á hora de deseñar esta programación é necesario ter en conta non só as 
características do alumnado, senón tamén o emprego dunha metodoloxía e actividades que 
a fagan atractiva para eles.  
 No curso 2019-20, o grupo de 4º de Economía está formado por 5 alumnos, todos 
eles do itinerario das Matemáticas Académicas. 
 A formación en economía faise necesaria nun contexto globalizado, no que as 
relacións entre os axentes económicos e sociais son cada día máis complexas. A 
consideración  do comportamento económico das persoas na procura da satisfacción das 
súas necesidades, así como da produción e da organización dos bens e os servizos 
necesarios, e da distribución dos recursos escasos facilitan a compresión da realidade 
social. Calquera persoa necesita coñecer as regras básicas que explican os acontecementos 
económicos e a linguaxe específica utilizada por economistas e medios de comunicación 
para analizar eses feitos. O estudo da economía axuda a percibir e a coñecer o mundo, e 
posibilita analizar e afondar nas relacións humanas, facilita a comprensión dos conceptos 
utilizados habitualmente na análise económica e empresarial, serve para potenciar destrezas 
de razoamento, abstracción e interrelación, e proporciona ferramentas para examinar de 
xeito crítico a sociedade. Por outra banda, contribúe tamén a desenvolver a curiosidade 
intelectual, a capacidade analítica, o rigor e a amplitude de perspectivas á hora de indagar 
no coñecemento de variables como o crecemento, a pobreza, a educación, a saúde, a 
riqueza ou o ambiente. Proporciona importantes coñecementos matemáticos e estatísticos, 
habilidades de comunicación oral e escrita para explicar e transmitir ideas e conclusións, con 
argumentos e evidencias empíricas, sentido da ética e respecto polo ser humano, así como 
unha intensa capacidade de traballo, tanto individual como en equipo. 
 O enfoque empregado pola economía na resolución dos problemas sociais distínguea 
das restantes ciencias sociais. A materia de 4º de ESO distribúese en seis bloques que 
permiten o estudo da economía como ciencia e do papel dos axentes económicos. No bloque 
1 ( "Ideas económicas básicas") recóllense aspectos relativos aos principios económicos 
(fundamentos) e aspectos relativos á terminoloxía e metodoloxía da ciencia económica. Nos 
seguintes tres bloques son analizados os tres principais axentes económicos. Así pois, no 
bloque 2 ("Economía e empresa") analízase o funcionamento da empresa, no bloque 3 
("Economía persoal") a transcendencia das decisións económicas na vida das persoas e 
no cuarto bloque ("Economía e ingresos e gastos do Estado") o papel estatal no 
funcionamento económico a través da análise dos seus ingresos e gastos. No seguinte 
bloque ("Economía e tipos de xuro, inflación e desemprego") repásanse os aspectos máis 
salientables da economía financeira e a súa repercusión na actividade económica aí como 
o nivel de emprego. Finalmente, o bloque de "Economía internacional" fai un breve repaso 
do funcionamento do sector exterior da economía con especial fincapé nas repercusións da 
integración económica e a globalización. 
 Por outra banda, a transcendencia social da economía queda reflectida na súa 
contribución ao fomento da mellora na calidade de vida, ao progreso e ao benestar social. 
Os coñecementos económicos teñen cada día mais valor, pola importancia de contar 
cunha cidadanía formada e pola relevancia dunha boa administración dos recursos 
públicos. Tamén o estudo da economía proporciona, xunto coa formación técnica, 
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competencias lingüísticas e de comunicación, matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía, sociais e cívicas, así como sentido da iniciativa e espírito emprendedor 
 
 

2.- Contribución ó desenvolvemento das Competencias Clave. 
 
 A materia de Economía na Educación Secundaria Obrigatoria contribúe xunto ao resto 
a que o alumno adquira as capacidades que se buscan con cada competencia clave, 
insistindo -especialmente- na finalidade de desenvolver as competencias matemática, social 
e cívica, iniciativa e espírito emprendedor, ademais da competencia financeira, engadida a 
modo extracurricular. Aínda que cada materia contribúe de maneira distinta á adquisición 
destas competencias básicas, o currículo de Economía contribúe especialmente ao seu 
desenvolvemento segundo o seguinte xeito: 
 

 Competencia en comunicación lingüística. Todas as materias deben contribuír á 
consecución desta competencia por parte do alumnado. A lectura, ademais de ser 
fonte de pracer, facilita a interpretación e comprensión permitindo facer uso da lingua 
falada e escrita. A finalidade da materia de Economía radica primordialmente en 
alcanzar un dominio na competencia comunicativa dos alumnos, para que ao termo 
da etapa educativa teñan adquirido a capacidade de entender noticias básicas 
relacionadas coa economía na prensa xeneralista, así como recibir, entender e emitir 
mensaxes de contido económico correctamente. Tal desenvolvemento permitiralles 
construír o pensamento e expresar opinións fundadas sobre as mesmas. A tal fin, 
introduciranse lecturas ao longo de todos os temas, comentarios de texto xornalístico 
ou a confección de actividades específicas de procura de información, de debate e 
análise. 

 Competencia matemática. A adquisición desta competencia por parte do alumno 
supoñerá que teña a capacidade de poñer en práctica procesos de razoamento que 
lle leven á solución de problemas da vida cotiá. A competencia levará tamén a que 
poida razoar os problemas para extraer  información, sendo capaz de identificar a 
validez dos razoamentos e dos resultados obtidos. 

 Competencia dixital. Esta materia contribúe a potenciar esta competencia polo feito 
de ter como obxectivo proporcionar coñecementos e destrezas para a procura e 
selección de información fundamentalmente en prensa escrita. A procura desta 
información require o uso adecuado de bibliotecas, hemerotecas ou o dominio das 
novas tecnoloxías da información para obter o máximo aproveitamento na fase de 
documentación á hora de realizar traballos de investigación. A realización guiada 
destas procuras constituirá un medio para o desenvolvemento da competencia dixital; 
a iso tamén contribúe, o uso que esta materia fai dos novos medios de comunicación 
dixitais que implican un uso social e participativo que os alumnos deben coñecer, 
valorar e utilizar de modo crítico e responsable. 
A LOMCE específica a este respecto que, «en canto á competencia dixital, os 
contidos, criterios e estándares de avaliación da materia incorporan o coñecemento 
e uso das principais aplicacións informáticas: os sistemas de tratamento de textos, 
bases de datos, almacenamento e xestión de información, correo electrónico, etc.” 
Tamén se procura desenvolver no alumnado a capacidade de buscar, obter e tratar a 
información, así como de utilizala de maneira crítica e sistemática, avaliando a súa 
pertinencia e diferenciando entre información real e virtual. Outra capacidade 
potenciada é a de utilizar ferramentas informáticas para producir, presentar e 
comprender información de complexidade progresiva e ter a habilidade necesaria 
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para acceder a servizos baseados en Internet, buscalos e utilizalos; pero, ao mesmo 
tempo, tamén a capacidade de saber como empregar as TIC en apoio do pensamento 
crítico, a creatividade e a innovación. Nesta materia, a utilización das Tecnoloxías da 
Información e a Comunicación require dunha actitude especialmente crítica e reflexiva 
en relación coa información dispoñible. 

 Competencia para aprender a aprender. A adquisición desta competencia debe 
permitir ao alumno poder iniciar, organizar e persistir na aprendizaxe. O alumnado 
debe desenvolver a capacidade para motivarse por aprender, que á súa vez depende 
de que dende esta materia se xere a curiosidade e a necesidade desa aprendizaxe. 
A programación presentada busca que o estudante se sinta protagonista do proceso 
e do resultado da súa aprendizaxe e, finalmente, de que chegue a alcanzar as metas 
propostas. 

 Competencia social e cívica. A competencia social e cívica ten como obxectivo que 
o alumno logre un desenvolvemento persoal e profesional que lle permita unha eficaz 
incorporación á sociedade e a unha contorna laboral real. Neste sentido, a Economía 
é unha ferramenta poderosa para a interpretación do mundo e poder abordar os 
fenómenos e problemas sociais en distintos contextos. Para poder participar 
plenamente na sociedade democrática, é fundamental adquirir os coñecementos que 
permitan comprender e analizar de maneira crítica as opinións e comportamentos dos 
demais, respectando a diversidade. Por outra banda, a sociedade reclama cada vez 
máis a presenza de persoas emprendedoras con ideas propias e iniciativa, que, de 
forma responsable estean dispostas a participar e implicarse en procesos de mellora 
da sociedade. 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. É a competencia máis directamente 
relacionada coa materia. A consecución da competencia nos alumnos permitirá 
conseguir futuros cidadáns emprendedores que participen e melloren a sociedade de 
modo activo. Os contidos presentados na programación procuran fomentar no 
alumnado a súa capacidade de pensamento creativo, aspecto este fundamental para 
o nacemento dos emprendedores, así como o coñecemento do funcionamento das 
sociedades empresariais desde o punto de vista ético e de responsabilidade social. 

 Conciencia e expresións culturais. Aínda que non é unha competencia 
directamente relacionada coa materia, deben terse en conta as diferentes 
manifestacións culturais e artísticas que teñen a súa repercusión tamén na economía. 
Así, por exemplo, dentro dos contidos propostos abórdase o tema da globalización 
que tamén ten un compoñente cultural que esixe por parte do alumno unha actitude 
crítica e reflexiva. 

 Competencia financeira. (Extracurricular) A introdución da educación financeira no 
currículo de Educación Secundaria é cada vez maior e vén dada por as 
recomendacións da UE e da OCDE que mesmo a inclúe xa dentro das avaliacións 
realizadas nos informes PISA. As razóns para incluír a educación financeira no seo 
de esta programación son variadas, e van desde as cada vez máis frecuentes crises 
económicas, a axustes nos sistemas de axudas públicas ou os cambios demográficos 
que supoñen o progresivo envellecemento da poboación nos países desenvolvidos. 
Neste contexto faise necesario que os cidadáns aborden a toma de decisións de tipo 
financeiro coa maior información e coñecemento posible. Esta programación aborda 
este tipo de ensinanzas buscando no alumno a adquisición de capacidades que lles 
permitan a toma de decisións intelixentes en materia financeira, mantendo unha 
actitude crítica e analítica ante todas as ofertas que se lles presenten. Os contidos 
expostos abordarán a planificación de gastos, a elaboración de orzamentos, ou o 
fomento do aforro como medio para a consecución da seguridade financeira no longo 
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prazo. O alumno debe ser tamén capaz de xestionar de forma efectiva os seus gastos 
ou as débedas a curto prazo, logrando así os seus obxectivos persoais. 

 
 

3. Concreción dos obxectivos para a etapa. 
 

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e as 
alumnas as capacidades que lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes; coñecer e exercer os seus dereitos no 
respecto aos demais; practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as 
persoas e grupos; exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos e a 
igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns 
dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo 
como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e 
como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 
entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera 
outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que 
supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de 
violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas 
súas relacións cos demais e resolver pacificamente os conflitos, así como rexeitar a 
violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con 
sentido crítico, incorporar novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no 
campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 
distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os 
problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza nun mesmo, a participación, o 
sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua castelá e, 
se a houber, na lingua cooficial da comunidade autónoma, textos e mensaxes 
complexas, e iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de xeito apropiado. 
j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias e dos 

demais, así como o patrimonio artístico e cultural. 
k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as 

diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a educación 
física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 
Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. 
Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado 
dos seres vivos e o medio, e contribuír así á súa conservación e mellora. 

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 

m) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 
artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 
diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, 
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desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 
n) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental 

para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal 
e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación 
con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 
 En relación cos estes contidos propostos para a ESO, establecemos para a área de 
Economía no curso de 4º de ESO os seguintes obxectivos: 

a) Integrar o concepto de economía como ciencia da elección. Identificar os principais 
axentes económicos, a súa actuación e as relacións entre eles. Valorar criticamente 
o impacto das accións dos axentes económicos sobre a contorna. 

b)  Adquirir e empregar vocabulario económico con precisión e rigor, de modo que 
permita coñecer, valorar e interpretar a realidade económica e social que nos rodea. 

c)  Describir a importancia da empresa e o emprendemento no proceso de creación de 
riqueza dunha sociedade. 

d) Identificar as consecuencias das actividades empresariais para a propia empresa, os 
seus traballadores e a sociedade no seu conxunto. 

e) Coñecer, controlar e xestionar as variables de ingresos e gastos dun orzamento 
persoal e saber decidir con racionalidade entre distintas alternativas económicas da 
vida persoal e relacionalas co benestar propio e social. 

f) Analizar o papel do diñeiro no funcionamento da sociedade. Valorar o aforro como 
medio para alcanzar logros persoais. 

g) Explicar o papel do sector público, como garante do marco de actuación e como 
axente económico. Valorar criticamente os efectos da súa actuación ou ausencia de 
actuación respecto da igualdade e o benestar dunha sociedade. 

h) Diagnosticar os efectos da inflación como elemento distorsionador das decisións que 
toman os axentes económicos nunha sociedade. 

i) Analizar as características principais do mercado de traballo, as políticas de emprego 
e valorar as oportunidades que presenta. 

j) Coñecer e valorar as vantaxes que supuxo o comercio internacional, así como os 
custos que implicou no desenvolvemento dalgúns países. Valorar o potencial da 
integración económica e as perspectivas da economía galega no marco da 
internacionalización económica. 

k) Buscar,  seleccionar,  comprender  e  valorar  noticias  económicas  procedentes  de 
distintas fontes. 

l) Realizar tarefas en grupo e participar en debates cunha actitude construtiva, crítica e 
tolerante, fundamentando adecuadamente as opinións e valorando o diálogo como 
unha vía necesaria para a solución dos problemas económicos. 

 
 Para alcanzar os obxectivos desta materia, exporase un proceso de ensino e 
aprendizaxe eminentemente práctico, de tal forma que se forme ao alumno coas 
capacidades e coñecementos necesarios para que poida entender a realidade económica 
que nos rodea e sexa crítico con ela. Teranse en conta, para iso, as seguintes 
recomendacións: relacionar o proceso de ensino- aprendizaxe coa vida real, facilitar a 
construción de aprendizaxes significativos, relacionando o que o alumno xa sabe cos novos 
contidos, favorecer a capacidade de aprender a aprender e crear un clima de aceptación e 
cooperación fomentando o traballo en grupo. 
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4. Concrecións curriculares. Temporalización dos contidos. 
 

 Economía. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Ideas económicas básicas  

▪ a 

▪ d 

▪ f 

▪ B1.1. Economía como 
ciencia: actividade 
económica e sociedade. 

▪ B1.2. Principios na toma 
de decisións económicas. 

▪ B1.3. Escaseza, elección 
e asignación de recursos. 
Custo de oportunidade. 

▪ B1.1. Explicar a economía como 
ciencia social e valorar o impacto 
permanente das decisións 
económicas na vida das persoas. 

▪ ECB1.1.1. Recoñece a escaseza de 
recursos e a necesidade de elixir e 
tomar decisións como as claves dos 
problemas básicos de calquera 
economía, e comprende que todas as 
eleccións supoñen renunciar a outras 
alternativas e que todas as decisións 
teñen consecuencias. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ ECB1.1.2. Distingue formas de 
analizar e resolver problemas 
económicos, e identifica as súas 
vantaxes, os seus inconvenientes e as 
súas limitacións. 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ f 

▪ h 

▪ o 

▪ B1.4. O método na 
economía: modelos 
económicos. 

▪ B1.5. Fronteira de 
posibilidades de 
produción. 

▪ B1.2. Identificar a terminoloxía 
económica básica e o uso dos 
modelos económicos, e familiarizarse 
con eles. 

▪ ECB1.2.1. Comprende e utiliza 
correctamente termos da área da 
economía. 

▪ CCL 

▪ ECB1.2.2. Diferencia entre economía 
positiva e economía normativa. 

▪ CAA  

▪ CSC 

▪ ECB1.2.3. Representa e analiza 
graficamente o custo de oportunidade 
mediante a fronteira de posibilidades 
de produción. 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ a 

▪ f 

▪ B1.6. As relacións 
económicas básicas e a 
súa representación. 

▪ B1.3. Tomar conciencia dos principios 
da economía para aplicar nas 
relacións económicas básicas cos 
condicionantes de recursos e as 
necesidades. 

▪ ECB1.3.1. Representa as relacións 
que se establecen entre as economías 
domésticas e as empresas. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ ECB1.3.2. Aplica razoamentos 
básicos para interpretar problemas 
económicos provenientes das 
relacións económicas do seu 
contorno. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

 Bloque 2. Economía e empresa  

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ m 

▪ B2.1. A empresa e o/a 
empresario/a. 

▪ B2.2. Elementos, funcións 
e obxectivos da empresa. 

▪ B2.3. Clases de 
empresas. 

▪ B2.4. Formas xurídicas da 
empresa. 

▪ B2.1. Describir os tipos de empresas 
e as formas xurídicas das empresas, 
e relacionar con cada unha coas súas 
esixencias de capital e as 
responsabilidades legais dos/das 
propietarios/as e xestores/as, así 
como as interrelacións das empresas 
no seu contorno inmediato. 

▪ ECB2.1.1. Distingue as formas 
xurídicas das empresas e relaciónaas 
coas esixencias de capital para a súa 
constitución e coas responsabilidades 
legais para cada tipo. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ ECB2.1.2. Identifica e valora as 
formas xurídicas de empresas máis 
apropiadas en cada caso, en función 
das características concretas, 
aplicando o razoamento sobre 
clasificación das empresas. 

▪ CAA 

▪ CD 
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▪ ECB2.1.3. Distingue os tipos de 
empresas e de empresarios/as que 
actúan no seu ámbito, así como a 
forma de interactuar co seu contorno 
máis próximo e os efectos sociais e 
ambientais, positivos e negativos, que 
se observan. 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ a  

▪ f 

▪ e 

▪ B2.5. Proceso produtivo e 
factores produtivos. 

▪ B2.6. Sectores da 
actividade económica. 

▪ B2.2. Analizar as características 
principais do proceso produtivo. 

▪ ECB2.2.1. Analiza os tipos de factores 
produtivos e as relacións entre 
produtividade, eficiencia e tecnoloxía. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ ECB2.2.2. Identifica os sectores 
económicos, así como os seus retos e 
as súas oportunidades. 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ e  

▪ f 

▪ B2.7. Fontes de 
financiamento das 
empresas. Novas formas 
de financiamento. 

▪ B2.3. Identificar as fontes de 
financiamento das empresas. 

▪ ECB2.3.1. Explica as posibilidades de 
financiamento das empresas e 
diferencia o financiamento externo e o 
interno, a curto e a longo prazo, así 
como o custo de cada unha e as 
implicacións na marcha da empresa. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ e  

▪ f 

▪ B2.8. Ingresos e custos da 
empresa: clasificación. 

▪ B2.9. Resultados da 
empresa. 

▪ B2.4. Determinar, para un caso 
sinxelo, a estrutura de ingresos e 
custos dunha empresa, calculando o 
seu beneficio. 

▪ ECB2.4.2. Distingue os ingresos e os 
custos dunha empresa, calcula o seu 
beneficio ou a súa perda, aplicando 
razoamentos matemáticos, e 
interpreta os resultados. 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ a 

▪ e  

▪ f 

▪ B2.10. Obrigas fiscais das 
empresas. 

▪ B2.5. Diferenciar os impostos que 
afectan as empresas e a importancia 
do cumprimento das obrigas fiscais. 

▪ ECB2.5.1. Identifica as obrigas fiscais 
das empresas segundo a súa forma 
xurídica e as actividades, e sinala o 
funcionamento básico dos impostos e 
as principais diferenzas entre eles. 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ ECB2.5.2. Valora a achega que para a 
riqueza nacional supón a carga 
impositiva que soportan as empresas. 

▪ CSC 

 Bloque 3. Economía persoal  

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ B3.1. Orzamento persoal. 
Control de ingresos e 
gastos. 

▪ B3.2. Xestión do 
orzamento. Obxectivos e 
prioridades. 

▪ B3.1. Realizar un orzamento persoal 
distinguindo entre os tipos de ingresos 
e gastos, e controlar o seu grao de 
cumprimento e as posibles 
necesidades de adaptación. 

▪ ECB3.1.1. Elabora un orzamento ou 
plan financeiro persoal, identificando 
os ingresos e os gastos integrantes, e 
realiza o seu seguimento. 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ ECB3.1.2. Utiliza ferramentas 
informáticas na preparación  e 
desenvolvemento dun orzamento ou 
plan financeiro personalizado. 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ ECB3.1.3 Manexa gráficos de análise 
que permiten comparar unha realidade 
personalizada coas previsións 
establecidas. 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪  
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▪ a 

▪ d 

▪ m 

▪ B3.3. Planificación 
económico-financeira: 
necesidades económicas 
nas etapas da vida. 

▪ B3.2. Decidir con racionalidade ante 
as alternativas económicas da vida 
persoal, e relacionalas co benestar 
propio e social. 

▪ ECB3.2.1. Comprende as 
necesidades de planificación e do 
manexo de asuntos financeiros ao 
longo da vida. Esa planificación 
vincúlase á previsión realizada en 
cada etapa, de acordo coas decisións 
tomadas e a marcha da actividade 
económica nacional. 
 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ a 

▪ f 

▪ B3.4. Aforro e 
endebedamento. Os plans 
de pensións. 

▪ B3.5. Risco e 
diversificación. 

▪ B3.3. Expresar unha actitude positiva 
cara ao aforro, e empregar o aforro 
como medio para alcanzar diversos 
obxectivos. 

▪ ECB3.3.1. Recoñece e explica a 
relevancia do aforro e do control do 
gasto. 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ ECB3.3.2. Analiza as vantaxes e 
inconvenientes do endebedamento, 
valorando o risco e seleccionando a 
decisión máis axeitada para cada 
momento. 
 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ f  

▪ g 

▪ B3.6. O diñeiro. 

▪ B3.7. Contratos 
financeiros: contas e 
tarxetas de débito e 
crédito. 

▪ B3.8. Relacións no 
mercado financeiro: 
información e 
negociación. 

▪ B3.9. Implicacións dos 
contratos financeiros. 
Dereitos e 
responsabilidades 
dos/das consumidores/as 
no mercado financeiro. 

▪ B3.4. Recoñecer o funcionamento 
básico do diñeiro e diferenciar os tipos 
de contas bancarias e de tarxetas 
emitidas como medios de pagamento, 
e valorar a oportunidade do seu uso 
con garantías e responsabilidade. 

▪ ECB3.4.1. Comprende os termos 
fundamentais e describe o 
funcionamento das contas na 
operativa bancaria. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ ECB3.4.2. Valora e comproba a 
necesidade de interpretar as cláusulas 
dos contratos bancarios para coñecer 
os dereitos e as obrigas que se 
derivan delas, así como a importancia 
de operar en condicións de seguridade 
cando se empregan procedementos 
telemáticos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ ECB3.4.3. Recoñece a capacidade de 
negociación coas entidades 
financeiras e analiza os 
procedementos de reclamación ante 
estas. 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ ECB3.4.4. Identifica e explica as 
modalidades de tarxetas bancarias, 
así como os elementos e os 
procedementos que garanten a 
seguridade na súa operativa. 
 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f  

▪ g 

▪ B3.10. O seguro como 
medio para a cobertura de 
riscos. Tipoloxía de 
seguros. 

▪ B3.5. Coñecer o concepto de seguro e 
a súa finalidade. 

▪ ECB3.5.1. Identifica, describe e 
clasifica os tipos de seguros segundo 
os riscos ou as situacións adversas 
nas etapas da vida. 
 

 

▪  CAA 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

 Bloque 4. Economía, ingresos e gastos do Estado  

▪ a  

▪ b  

▪ e  

▪ B4.1. Orzamentos 
públicos: ingresos e 
gastos do Estado. 

▪ B4.1. Recoñecer e analizar a 
procedencia das principais fontes de 
ingresos e gastos do Estado, e 
interpretar gráficos onde se amose 

▪ ECB4.1.1. Identifica as vías de onde 
proceden os ingresos do Estado, así 
como as principais áreas dos gastos 
do Estado, e comenta as súas 

▪ CMCCT 

▪ CSC 
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▪ f 

▪ g 

▪ ñ 

esa distribución. relacións. 

▪ ECB4.1.2. Analiza e interpreta datos e 
gráficos de contido económico 
relacionados cos ingresos e os gastos 
do Estado. 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ ECB4.1.3. Distingue nos ciclos 
económicos o comportamento dos 
ingresos e dos gastos públicos, así 
como os efectos que se poden 
producir ao longo do tempo. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ ECB4.1.4. Describe o contido dos 
orzamentos públicos e argumenta a 
necesidade de prever os ingresos e os 
gastos, e controlar a súa execución. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ a  

▪ e  

▪ f 

▪ B4.2. A débeda pública e o 
déficit público. 

▪ B4.2. Diferenciar e explicar os 
conceptos de débeda pública e déficit 
público. 

▪ ECB4.2.1. Comprende e expresa as 
diferenzas entre os conceptos de 
débeda pública e déficit público, así 
como a relación que se produce entre 
eles. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ a  

▪ c  

▪ d  

▪ e 

▪ f 

▪ B4.3. Desigualdades 
económicas e distribución 
da renda. 

▪ B4.3. Determinar o impacto para a 
sociedade da desigualdade da renda 
e estudar as ferramentas de 
redistribución da renda. 

▪ ECB4.3.1. Coñece e describe os 
efectos da desigualdade da renda e os 
instrumentos de redistribución desta. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ ECB4.3.2. Interpreta gráficos 
representativos da distribución da 
renda 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CMCCT 

 Bloque 5. Economía e tipos de xuro, inflación e desemprego  

▪ a 

▪ c  

▪ e  

▪ f 

▪ B5.1. Tipos de xuro. 

▪ B5.2. Inflación. 

▪ B5.3. Consecuencias dos 
cambios nos tipos de xuro 
e inflación. 

▪ B5.4. Desemprego: 
clasificación e 
consecuencias. 

▪ B5.1. Diferenciar as magnitudes de 
tipos de xuro, inflación e desemprego, 
analizar as relacións entre elas e 
interpretar datos e gráficos vinculados 
con esas magnitudes. 

▪ ECB5.1.1. Describe as causas da 
inflación e valora as súas principais 
repercusións económicas e sociais. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ ECB5.1.2. Explica o funcionamento 
dos tipos de interese e as 
consecuencias da súa variación para 
a marcha da economía. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ ECB5.1.3. Valora e interpreta datos e 
gráficos de contido económico 
relacionados cos tipos de xuro, 
inflación e desemprego. 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ a 

▪ c  

▪ e 

▪ f 

▪ B5.5. Causas do 
desemprego e políticas 
contra o desemprego. O 
desemprego en Galicia. 

▪ B5.6. Perspectivas da 
ocupación. 

▪ B5.2. Valorar opcións de políticas 
macroeconómicas para facer fronte ao 
desemprego. 

▪ ECB5.2.1. Describe as causas do 
desemprego e valora as súas 
principais repercusións económicas e 
sociais. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ ECB5.2.2. Analiza os datos de 
desemprego en España e as políticas 
contra o desemprego. 

▪ CD 

▪ CSC 
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▪ ECB5.2.3. Investiga e recoñece vieiros 
e tendencias de emprego. 

▪ CAA 

▪ CD 

 Bloque 6. Economía internacional  

▪ a 

▪ e 

▪ f  

▪ m 

▪ B6.1. Globalización 
económica. 

▪ B6.2. Comercio 
internacional. 

▪ B6.3. Integración 
económica e monetaria 
europea. 

▪ B6.4. Economía e 
ambiente: 
sustentabilidade. 

▪ B6.1. Valorar o impacto da 
globalización económica, do comercio 
internacional e dos procesos de 
integración económica na calidade de 
vida das persoas e no ambiente. 

▪ ECB6.1.1. Valora o grao de 
interconexión das economías de todos 
os países do mundo e aplica a 
perspectiva global para emitir xuízos 
críticos. 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ ECB6.1.2. Explica as razóns que 
xustifican o intercambio económico 
entre países e que inflúen nel. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ ECB6.1.3. Analiza e presenta 
acontecementos económicos 
contemporáneos no contexto da 
globalización e o comercio 
internacional. 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ ECB6.1.4. Recoñece e enumera 
vantaxes e inconvenientes do proceso 
de integración económica e monetaria 
da Unión Europea. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ ECB6.1.5. Reflexiona sobre os 
problemas ambientais e a súa relación 
co impacto económico internacional, e 
analiza as posibilidades dun 
desenvolvemento sustentable. 

▪ CAA 

▪ CSC 

 
 TEMPORALIZACIÓN. 

 

UNIDADE TRIMESTRE 

Bloque 1. Ideas económicas básicas 1º 

Bloque 2. Economía de empresa 1º 

Bloque 3. Economía persoal 2º 

Bloque 4. Economía, ingresos e gastos do estado 2º 

Bloque 5. Economía e tipos de xuro, inflación e desemprego 3º 

Bloque 6. Economía internacional 3º 

 
 

CONTIDOS MÍNIMOS. 
 

 A avaliación positiva na materia virá dada pola consecución dos seguintes contidos 
mínimos por parte do alumnado:  
 
BLOQUE 1. Ideas económicas básicas: 

 Recoñecer a escaseza de recursos e a necesidade de elixir e tomar decisións como 
as claves dos problemas básicos de calquera economía, e comprende que todas as 
eleccións supoñen renunciar a outras alternativas e que todas as decisións teñen 
consecuencias. 
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 Comprender e utilizar correctamente termos da área da economía. 
 Diferenciar entre economía positiva e economía normativa. 
 Representar as relacións que se establecen entre as economías domésticas e as 

empresas. 
BLOQUE 2. Economía e empresa: 

 Distinguir as formas xurídicas das empresas e relaciónalas coas esixencias de capital 
para a súa constitución e coas responsabilidades legais para cada tipo. 

 Analizar os tipos de factores produtivos e as relacións entre produtividade, eficiencia 
e tecnoloxía. 

 Identificar os sectores económicos, así como os seus retos e as súas oportunidades. 
 Explicar as posibilidades de financiamento das empresas e diferencia o financiamento 

externo e o interno, a curto e a longo prazo, así como o custo de cada unha e as 
implicacións na marcha da empresa. 

 Identificar as obrigas fiscais das empresas segundo a súa forma xurídica e as 
actividades, e sinala o funcionamento básico dos impostos e as principais diferenzas 
entre eles. 

BLOQUE 3. Economía persoal: 
 Utilizar ferramentas informáticas na preparación e desenvolvemento dun orzamento 

ou plan financeiro personalizado.  
 Recoñecer e explicar a relevancia do aforro e do control de gasto. 
 Analizar as vantaxes e inconvintes do endebedamento, valorando o risco e 

seleccionando a decisión máis axeitada para cada momento.  
 Recoñecer a capacidade de negociación coas entidades financeiras e analizar os 

procedementos de reclamación ante estas. 
 Comprender os termos fundamentais e describir o funcionamento das contas na 

operativa bancaria. 
BLOQUE 4. Economía, ingresos e gastos do Estado: 

 Identificar as vías de onde proceden os ingresos do Estado, así como as principais 
áreas dos gastos do Estado, e comenta as súas relacións. 

 Describir o contido dos orzamentos públicos e argumenta a necesidade de prever os 
ingresos e os gastos, e controlar a súa execución. 

 Comprender e expresar as diferenzas entre os conceptos de débeda pública e déficit 
público, así como a relación que se produce entre eles. 

 Interpretar gráficos representativos da distribución da renda. 
BLOQUE 5. Economía, tipos de xuro, inflación e desemprego: 

 Describir as causas da inflación e valorar as súas principais repercusións económicas 
e sociais. 

 Explicar o funcionamento dos tipos de interese e as consecuencias da súa variación 
para a marcha da economía. 

 Describir as causas do desemprego e valora as súas principais repercusións 
económicas e sociais. 

BLOQUE 6. Economía internacional: 
 Valorar o grao de interconexión das economías de todos os países do mundo e aplica 

a perspectiva global para emitir xuízos críticos. 
 Explicar as razóns que xustifican o intercambio económico entre países e que inflúen 

nel. 
 Analizar e presenta acontecementos económicos contemporáneos no contexto da 

globalización e o comercio internacional. 
 Recoñecer e enumerar vantaxes e inconvenientes do proceso de integración 

económica e monetaria da Unión Europea. 
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5.- Materiais e recursos didácticos. 
 
 No presente curso utilizaranse os libros dixitais do proxecto Edixgal ademais de 
diferentes materiais e recursos expostos na Aula Virtual.  
 
Estes recursos didácticos e materiais poden ser: 

1. Entrega ao alumnado de material para cada unidade didáctica. Serán entregados a 
cada alumno/a de forma sucesiva segundo o transcurso do curso Trátase de materiais 
de elaboración docente propia. Constará de partes teóricas e prácticas. O alumnado 
poderá acceder a través da Aula Virtual. 

2. Xornais, revistas, artigos, programas de televisión, documentais sobre temas 
relacionados coa materia. 

3. Proxección e comentario de películas. 
4. Consulta de bibliografía e páxinas web relacionadas coa materia: referencias e 

materiais de consulta que procedan, tanto en formato tradicional como en soporte 
informático ou en formato web.  

 
 

6.- Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado. 
 
 As probas e as actividades de avaliación están asociadas a algún dos estándares de 
aprendizaxe definidos para o seu alcance (unidade, trimestre, curso), de maneira que o 
profesorado poida medir, avaliar e graduar o rendemento ou logro alcanzado polo alumnado. 
 Para atender os distintos feitos de avaliación asociados ao calendario escolar, o 
departamento prevé diferentes procesos/momentos de avaliación. 
 

a. Avaliación Inicial: 
 Realizarase unha actividade de avaliación inicial que permita coñecer os contidos 
previos da materia que teñen os alumnos ademais de permitirnos facer valoración xeral. 
Ambos aspectos serán o punto de partida para a metodoloxía e actividades que se deseñen. 
 Este proceso realizarase dentro das primeiras semanas lectivas do curso. Os 
resultados da mesma, así como as posibles medidas a adoptar, tanto a nivel individual como 
grupal, serán consensuadas na sesión de preavaliación que terá lugar a principios de 
outubro.  
 A proba non ten consecuencias máis alá da elaboración dun diagnóstico inicial das 
necesidades educativas de cada alumno ou alumna, a fin de que o profesor ou profesora 
poida individualizar o máximo posíbel o proceso de ensino-aprendizaxe, fornecendo unha 
aprendizaxe de carácter significativo. 
 

b. Avaliación continua. 
 Os instrumentos que permitirán a realización da avaliación continua serán diversos: 

 As actividades de aprendizaxe e dinámica de clase, tanto individual como grupais, 
actividades de diferente tipo, que permitan por unha parte ao alumno asimilar os 
contidos que se están traballando, e por outra parte ao profesor avaliar o grao de 
consecución dos obxectivos, detectar dificultades, atender á diversidade... Falamos 
de actividades diversas: 

o Traballo feito polo alumno na aula, intervencións, postas en común, exercicios 
grupais... 

o As realizadas nas fichas de traballo e caderno do alumno.  
o Actividades relacionadas co Plan Lector e o Plan Tics. 
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Destas actividades o profesorado deixará constancia no seu caderno, así como  do interese, 
esforzo e da actitude do alumno na aula. 

 As probas de avaliación, escritas, que deixen constancia do nivel de adquisición dos 
contidos traballados por parte do alumno. Poderán programarse probas na plataforma 
Moodle/Aula Virtual/Edixgal.   

 Unha proba de recuperación por avaliación. O obxectivo desta proba é que o 
alumno/a recupere o trimestre suspenso, polo que se non se recuperase, a nota da 
avaliación seguirá sendo a que xa figuraba no boletín. A nota da proba de 
recuperación, no caso de ser positiva, será a que se teña en conta á hora calcular a 
nota final ou ordinaria.  
 

c. Avaliación final ou ordinaria. 
 Un alumno ou alumna supera o curso cando se dean unha destas situacións: 

1. Cando teña as tres avaliacións aprobadas. A nota final será unha media 
aritmética das tres notas trimestrais acadadas polo alumno antes do redondeo 
da nota que aparece no boletín. 

2. Cando tendo algunha avaliación suspensa pero recuperada. A nota final será 
a media aritmética das notas das avaliacións aprobadas (antes do redondeo) 
e da nota da proba de recuperación.  

3. Cando teña algunha avaliación suspensa e non recuperada. A nota final será 
a media aritmética das notas das avaliacións aprobadas (antes do redondeo) 
e suspensas. Para acadala, no caso das avaliacións suspensas, tomarase a 
nota más alta entre a media da avaliación e da recuperación. Cando a nota 
final sexa igual ou superior a 5, considerarase a materia do curso aprobada.  
 

d. Avaliación extraordinaria 
 Entendemos por avaliación extraordinaria a referida ao exame de xuño, previsto para 
o alumnado que acaden unha cualificación negativa, inferior a 5, na avaliación ordinaria . 
 O exame da avaliación extraordinaria será unicamente sobre contidos mínimos e das 
tres avaliacións e supoñerá o 100% da nota da avaliación extraordinaria.  
 
 Para o cálculo das notas finais das avaliacións trimestrais, ordinaria e extraordinaria, 
terase en conta o redondeo a partir do 0,75, é dicir, un 5,75 será un 6, un 7,75 será un 8, 
etc, sempre que a avaliación sexa positiva. No caso das avaliacións trimestrais, do 4,75 
farase o redondeo ao 5 sempre que todas as actividades desa avaliación estean entregadas, 
e ao menos un dos exames aprobados, ou os dous cunha nota, cada un, de 4 ou máis. Nas 
avaliacións ordinarias e extraordinarias, o redondeo ao 5 farase sempre a partir do 4,75.  
 
 Nesta táboa pódese ver sintetizados os instrumentos e criterios de cualificación, 
avaliación e promoción.  
 

INSTRUMENTO 
DE AVALIACIÓN 

ACTIVIDADE TEMPORALIZACIÓN AVALIACIÓN 

 
Actividades de 

aprendizaxe e de 
dinámica de aula 

Participación, interese 
Exercicios de aula 
Fichas, Caderno de 
clase , Cuestionarios 
Comentarios de fontes 
diversas (textos, 
películas) 

 
Varias por tema e 
sesión 

 
Observación 
Correccións na aula 
 
60% da nota da 
avaliación 
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Actividades de síntese 
Actividades do Plan 
Lector ou do Plan TICs. 

Probas de 
avaliación 

Probas escritas 

(presenciais ou na 

plataforma Moodle)  

2 por avaliación 40% da nota da 
avaliación 

 

 
7.- Consideracións metodolóxicas para o presente curso. 
 
 Tendo en conta a situación de excepcionalidade motivada polo COVID 19 e seguindo 
as diferentes instrucións dadas pola Consellería, este departamento contempla as dúas 
modalidades de ensino a partir dos seguintes principios: 
  
Modalidade 1: ENSINO PRESENCIAL: 
 Este departamento considera que é o máis desexable xa que permite unha atención 
individualizada ao alumnado sen esquecer os aspectos positivos que conleva na súa 
formación. Nesta modalidade teremos en conta: 

 O alumnado disporá na AV, todos os apuntamentos, recursos e actividades que 
se precisaran para o seguimento da materia. A AV estará organizada por temas 
ou bloques temáticos. 

 Na aula, a profesora levará a cabo a explicación dos contidos apoiada por diversos 
recursos. 

 Ao longo da explicación poderán realizarse actividades de aprendizaxe de 
diferente tipo para profundizar ou afianzar en determinados contidos. 

 Proposta de actividades de pesquisa, investigación e síntese. Algunhas destas 
actividades serán de entrega (na A Virtual) e posta en común na aula.  

 Realizarase unha proba escrita por avaliación.  
 

Modalidade 2. ENSINO NON PRESENCIAL: 
 Intentaremos manter a estrutura das clases presenciais. Traballaremos a través da 
Aula Virtual (AV), na que a profesora colgará todos os recursos que o alumnado precise para 
o seguimento da materia, así como as actividades de aprendizaxe, síntese e avaliación da 
mesma. A AV será tamén o medio polo que o alumno presentará estas actividades, e 
manterá a comunicación coa profesora, ben a través do servizo de mensaxería, ben a través 
do foro de dúbidas. Insistirase moito nos prazos de entrega e no seu cumprimento e na forma 
de recepción dos documentos. A través da AV se establecerán as ferramentas para a 
resolución das posibles dúbidas por parte do alumnado.  

Diferenciaremos: 

 Actividades e seguimento dos contidos de cada tema. Permitirán un achegamento 
e comprensión aos contidos. As dubidas que se podan orixinar por parte do 
alumnado serán resoltas a través dos medios on line que se determinen. Serán de 
obrigatoria realización por parte do alumno que deberá presentalas da forma que 
estableza a profesora e que serán avaliadas como PRESENTADO ou NON 
PRESENTADO.  

 Actividades de pesquisa, análise e síntese, a partires dunha serie de claves 
temáticas. 

 Realizarase a proba de avaliación a través da plataforma on line ou forma que se 
determine.  
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8.- Organización das actividades de seguimento, recuperación e 
avaliación de materias pendentes. 
 
 No curso 2020-21 non foi impartida a materia de Economía en 4º ao non formarse 
grupo. Polo tanto no curso 2021-22 non hai alumnado coa materia pendente. De 
incorporarse algún alumno ao longo do curso con ela, procederase segundo os criterios 
recollidos nesta programación na materia de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia.  
 
 

9.-  Actividades extraescolares e complementarias. Outros plans e 
proxectos do centro. 
 
 En relación cos plans e proxectos do centro, o recollido na programación deste 
departamento poderá aplicarse tamén á materia de Economía pero adaptándose aos 
contidos da materia.  
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 A presente programación e os seus anexos, foi aprobada na reunión do Departamento 
Didáctico de Xeografía e Historia, Ciencias Sociais, do CPI CASTRO BAXOI, tal como se 
recolle na acta do mesmo do venres 15 de Setembro de 2021. 
 
 
 
 

Miño, 15 de Setembro de 2021. 
 

A xefa do Departamento, María Asunción Méndez López. 
 

 
 
 
 
 
 


