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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 
A Programación Didáctica de Xeografía e Historia para os cursos da Educación Secundaria 
Obrigatoria está fundamentada no establecido na RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2021, da 
Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o 
desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria 
obrigatoria e bacharelato no curso a 2021/22, e no Decreto 86/2015, da Consellería de Educación 
de Galicia pola que se establece o Currículo de Educación Secundaria Obrigatoria. 
A programación está deseñada para o CPI Plurilingüe de Vedra, un centro de ámbito rural que 
escolariza alumnado desde os tres ata os 16 anos. Este feito implica un maior coñecemento do 
alumnado cando accede a 1ºESO polo contacto diario en  Infantil e Primaria. 
As familias, dun nivel económico medio, viven do traballo ligado aos cultivos de horta ou viñedo 
pero maioritariamente traballan en Santiago, a uns 15 km., no sector servizos ou no sector 
secundario. O seu nivel de implicación no proceso de aprendizaxe dos seus fillos/as e bastante 
satisfactorio e a relación co centro acostuma a ser fluída. 
Neste curso 2021-2022, teremos 2 grupos en cada nivel con matrícula entorno aos 20 alumnos, 
número que permite un seguimento axeitado do seu aprendizaxe. 
En 1º imparte a materia o profesor José Viaño (Director) a 2 grupos (1º ESO A con 26 alumnos/as 
e 1º ESO B con 26 alumnos/as). 
En  2º,  3º  e  4º  imparte  a  materia  a  profesora  Mónica  Vilariño  Cajaraville  (Xefa  do 
Departamento) a 2 grupos en 2º (con 15 e 15 alumnos/as respectivamente), 2 grupos en 3º (con 
20 e 20 alumnos/as) e a 2 grupos de 4º (con 16 e 15 alumnos/as). 
Para o desenvolvemento da actividade docente contamos con recursos dixitais en todos os cursos 
por estar no proxecto EDIXGAL. 

 
2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
A adquisición de competencias é un longo proceso que abrangue toda a vida de cada ser 

humano. Iníciase na etapa académica e prosegue na vida adulta. Pero os anos de formación 
escolar son fundamentais para o posterior desenvolvemento persoal, social e profesional. 

Precisamente  para  favorecer  ao  máximo  este  desenvolvemento,  identificáronse  un grupo  
de  sete  competencias,  que,  polo  seu  rol  vertebrador,  se  denominaron  como 
Competencias Clave: 

–  Competencia lingüística 
–  Competencia matemática e competencia básicas en ciencia e tecnoloxía 
–  Competencia dixital 

–  Aprender a aprender 
–  Competencias sociais e cívicas 
–  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

–  Conciencia e expresións culturais 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

A competencia en comunicación lingüística é o resultado da acción comunicativa nun contexto 
social e cultural determinado. 

É unha competencia complexa que inclúe tanto aspectos propiamente lingüísticos como 
sociais, culturais e prácticos. 
O seu desenvolvemento artéllase arredor de cinco compoñentes relacionados cos seus 

ámbitos de aplicación ou dimensións: 
− O  compoñente  lingüístico  céntrase,  principalmente,  nas  dimensións  léxica, 

gramatical, semántica, fonolóxica, ortográfica e ortoépica. 
− O compoñente pragmático-discursivo contempla as dimensións relacionadas coa 

aplicación da linguaxe e os discursos en contextos comunicativos concretos. 
− O compoñente sociocultural inclúe as dimensións centradas no coñecemento do mundo 

e a dimensión intercultural. 
− O compoñente estratéxico céntrase no desenvolvemento de destrezas e estratexias 

comunicativas para a lectura, a escritura, a fala, a escoita e a conversación. 

− O  compoñente  persoal  potencia  a  actitude,  a  motivación  e  os  trazos  da 
personalidade a través da interacción comunicativa. 
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COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA 
a) A competencia matemática. 

A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento matemático e as  
súas  ferramentas  para  describir,  interpretar  e  predicir  distintos  fenómenos  no  seu contexto. 
Esta competencia require de coñecementos sobre: 

− Os números, as medidas e as estruturas. 
− As operacións e as representacións matemáticas. 
− A comprensión dos termos e conceptos matemáticos. 
A competencia matemática supón, ao mesmo tempo, o desenvolvemento dunha serie de 

destrezas que se centran en: 
− A aplicación das ferramentas e coñecementos matemáticos a distintos contextos 

persoais, sociais, profesionais ou científicos. 
− A  realización  de  xuízos  fundados  e  de  cadeas  argumentais  na  realización  de 

cálculos. 
− A  análise  de  gráficos  e  representacións  matemáticas  e  a  manipulación  de 

expresións alxébricas. 
Estes coñecementos e destrezas artéllanse en catro áreas interrelacionadas entre si e relativas 

aos números, á álxebra, á xeometría e á estatística: 
– A cantidade céntrase na cuantificación dos atributos dos obxectos, as relacións, as 

situacións e as entidades do mundo. 
– O espazo e a forma inclúen fenómenos da nosa redonda visual e física como 

propiedades e posicións de obxectos ou decodificación de información visual. 
– O  cambio  e  as  relacións  céntrase  nas  relacións  entre  os  obxectos  e  as 

circunstancias nas que ditos obxectos se interrelacionan. 
– A incerteza e os datos son un elemento central da análise matemática presente en 

distintos momentos do proceso de resolución de problemas. 
b) As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía proporcionan un achegamento ao mundo 
físico favorecendo: 

– A interacción responsable co medio natural a través de accións que favorezan a 
conservación do medio natural. 

– O desenvolvemento do pensamento científico coa aplicación dos métodos propios da 
racionalidade científica e as destrezas tecnolóxicas. 

Os ámbitos que deben abordarse para a adquisición das competencias en ciencias e 
tecnoloxía son: 

– Sistemas  físicos,  que  están  asociados  ao  comportamento  das  substancias  no 
ámbito fisicoquímico. 

– Sistemas biolóxicos propios dos seres vivos dotados dunha complexidade orgánica que 
é preciso coñecer para preservalos e evitar o seu deterioro. 

– Sistemas da Terra e do Espazo desde a perspectiva xeolóxica e cosmogónica, 
centrada na orixe do Universo e da Terra. 

– Sistemas tecnolóxicos derivados, basicamente, da aplicación dos saberes científicos aos 
usos cotiáns de instrumentos, máquinas e ferramentas. 

COMPETENCIA DIXITAL 
A competencia dixital implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da información 

e da comunicación para favorecer o seu uso na redonda laboral, potenciar a aprendizaxe, 
xestionar o tempo libre e contribuír á participación na sociedade. 

Para alcanzar estes fins, o desenvolvemento da competencia artéllase arredor dos seguintes 
ámbitos: 

– A  información,  particularmente  a  xestión  da  información,  o  coñecemento  dos 
soportes a través dos cales se difunde e o uso de motores de procura. 

– A  comunicación,  desenvolvendo  o  coñecemento  dos  medios  de  comunicación 
dixital e a utilización de paquetes de software de comunicación 

– A creación de contido, centrándose no uso de diversos formatos (texto, audio, 
vídeo, imaxes) e programas/aplicacións para crear contidos. 

– A seguridade, que implica coñecer os riscos asociados ao uso das tecnoloxías ou de 

3



 

 

recursos online e as estratexias ou actitudes adecuadas para evitalos 
– A resolución de problemas, centrada no uso de dispositivos dixitais para resolver 

problemas e a identificación de fontes para buscar axuda teórica ou práctica. 
APRENDER A APRENDER 

A competencia aprender a aprender caracterízase pola habilidade para iniciar, organizar e 
persistir na aprendizaxe. 

É  unha  competencia  fundamental  para  facilitar  a  aprendizaxe  ao  longo  da  vida  e 
articúlase arredor de: 

– A  capacidade  para  motivarse  a  aprender,  que  depende  da  curiosidade  e  da 
conciencia da necesidade de aprender do alumnado. 

– A organización e xestión da aprendizaxe, que require coñecer e controlar os propios 
procesos de aprendizaxe na realización das tarefas de aprendizaxe. 

– Ao mesmo tempo, a organización e xestión da aprendizaxe desenvólvese a través de 
dous aspectos clave da competencia para aprender a aprender: 

– A comprensión de procesos mentais implicados na aprendizaxe: que se sabe ou 
descoñece e o coñecemento de disciplinas e estratexias para realizar unha tarefa. 

– A  adquisición  de  destrezas  de  autorregulación  e  control  fundamentados  no 
desenvolvemento de estratexias de planificación, revisión e avaliación. 

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS 
a) A competencia social 

A competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo en relación á saúde, tanto 
física como mental, e ao estilo de vida saudable que a favorece. 

Esta  competencia  está  estreitamente  ligada  ás  redondas  sociais  inmediatas  do 
alumnado e artéllase a través de: 

– Os coñecementos que permitan comprender e analizar de forma crítica os códigos de 
conduta e os usos de distintas sociedades e redondas. 

– A   comprensión   de   conceptos   básicos   relativos   ao   individuo,   ao   grupo,   á 
organización do traballo, á igualdade e á non discriminación. 

– O recoñecemento das dimensións intercultural e socioeconómica das sociedades 
europeas. 

b) A competencia cívica 
A competencia cívica baséase no coñecemento dos conceptos de democracia, xustiza, 

igualdade, cidadanía e dereitos civís. Este coñecemento supón á súa vez: 
– A comprensión de como se formulan ditos conceptos na Constitución, na Carta dos 

Dereitos Fundamentais da UE e outras declaracións internacionais. 
– A aplicación de ditos conceptos en diversas institucións de ámbito local, rexional, 

nacional, europeo e internacional. 
– A  identificación  dos  acontecementos  contemporáneos  máis  destacados   e  a 

comprensión de procesos sociais e culturais da sociedade actual. 
A competencia cívica supón, ao mesmo tempo, o desenvolvemento dunha serie de 

destrezas que se centran en: 
– A  habilidade  para  interactuar  eficazmente  no  ámbito  público  e  para  manifestar 

solidariedade e interese por resolver os problemas que lle afecten á comunidade. 
– A  reflexión  crítica  e  creativa  e  a  participación  construtiva  nas  actividades  da 

comunidade ou do ámbito mediato e inmediato. 
– A toma de decisións nos contextos local, nacional ou europeo e, en particular, 

mediante o exercicio do voto e da actividade social e cívica. 
SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR 

A competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor implica a capacidade de 
transformar as ideas en actos, para o que se require: 

– Adquirir conciencia da situación que se quere intervir ou resolver. 
– Planificar  e  xestionar  os  coñecementos,  destrezas  ou  habilidades  e  actitudes 

necesarios con criterio propio, coa fin de alcanzar o obxectivo previsto. 
Estes fins acádanse na competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor a 

través dos seguintes ámbitos: 
– A   capacidade   creadora   e  de  innovación  centrada  no  desenvolvemento  da 

creatividade, o autocoñecemento, a autonomía, o esforzo e a iniciativa. 
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– A capacidade pro-activa para xestionar proxectos que implica destrezas como a 
planificación, a xestión e toma de decisións ou a resolución de problemas. 

– A capacidade para xestionar o risco e manexar a incerteza en diferentes contextos e 
situacións. 

– As calidades de liderado e de traballo, tanto individual como formando parte ou 
liderando un equipo. 

– O sentido crítico e da responsabilidade, en especial no que á asunción das propias 
responsabilidades se refire. 

 
CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS 

A competencia en conciencia e expresións culturais articúlase arredor dos seguintes 
aspectos: 

– Coñecer as manifestacións culturais e artísticas valorándoas como unha fonte de 
enriquecemento persoal e como parte do patrimonio dos pobos. 

– Desenvolver a propia capacidade estética e creadora vinculada ao dominio das 
capacidades relacionadas con distintos códigos artísticos e culturais. 

Estes aspectos da competencia en conciencia e expresións culturais desenvólvese ao 
mesmo tempo a través de: 

– O coñecemento de xéneros, estilos, técnicas e linguaxes artística., 
– O desenvolvemento da capacidade e interese por expresarse e comunicar ideas. 
– A potenciación da iniciativa, a creatividade e a imaxinación. 
– O interese polas obras artísticas e a participación na vida cultural da redonda. 
– A capacidade de esforzo e a disciplina necesarias para a produción artística. 

 

 
 

3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS 
 

Para cada curso, presentamos unha temporalización de contidos e os  obxectivos 
concretos en cada caso. 

 
1º DA ESO 

1ª AVALIACIÓN 2ª AVALIACIÓN 3ª AVALIACIÓN 
1. A PREHISTORIA 
2. AS PRIMEIRAS CIVILIZACIÓNS: 

MESOPOTAMIA E EXIPTO 

3. GRECIA, DE POLIS A IMPERIO 

4. COLONIZACIÓNS E POBOS 

PRERROMANOS 

5. ROMA, DA REPÚBLICA AO IMPERIO 

 

6. O LEGADO DA ANTIGÜIDADE 

7. A HISPANIA ROMANA 

8. PLANETA TERRA 

9. RELEVO DA TERRA 

10. A HIDROSFERA 
 

11. O TEMPO ATMOSFÉRICO 

12. OS CLIMAS DA TERRA 

13. AS PAISAXES DE CLIMAS 
TEMPERADOS 

14. AS PAISAXES DE CLIMAS 
EXTREMOS 

15. OS PROBLEMAS AMBIENTAIS 

 

 

PRIMEIRO ESO: 
TEMA 1. A PREHISTORIA 
– Comprender  como  evolucionaron  os  nosos  antepasados  explicando  o  proceso  de 

hominización desde os primeiros homínidos ata o ser humano actual. 
– Describir  os  principais  acontecementos  das  primeiras  comunidades  de  cazadores- 

colleiteiros. 
– Recoñecer os métodos e as técnicas de investigación da Prehistoria: os xacementos, as 

estratigrafías e as reconstrucións. 
– Explicar como vivían os poboados agrícolas e gandeiros do Neolítico: produción de 

alimentos, ferramentas, útiles... 
– Diferenciar as etapas da Idade dos Metais: Idade do Cobre, Idade do Bronce e Idade do Ferro. 
– Distinguir os diferentes tipos de megálitos (menhir, dolmen e crómlech) e explicar como os 

construían. 
– Describir as principais características da arte mobiliar e das pinturas rupestres. 
– Coñecer  as  características  e  as  localizacións  dos  xacementos  prehistóricos  máis 

destacados da península Ibérica. 
– Confeccionar eixes cronolóxicos. 
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– Utilizar fontes secundarias e fontes primarias. 
– Elaborar un mapa sobre a domesticación dos animais e fichas sobre as ferramentas da 

prehistoria. 
– Familiarizarse coas particularidades da Prehistoria no territorio galego e recoñecer os 

principais xacementos deste período na comunidade 
TEMA 2. AS PRIMEIRAS CIVILIZACIÓNS: MESOPOTAMIA E EXIPTO 
– Explicar por que as primeiras civilizacións xurdiron á beira dos grandes ríos: o Éufrates, o 

Tigris e o Nilo. 
– Recoñecer  as  primeiras  cidades  Estado  e  os  primeiros  imperios  da  civilización  de 

Mesopotamia. 
– Caracterizar a evolución e o desenvolvemento do Exipto dos faraóns. 
– Comprender e describir a vida e a sociedade dun poboado agrícola exipcio. 
– Identificar as características básicas da relixión exipcia. 
– Recoñecer e describir os templos exipcios. 
– Relacionar  as  tumbas  exipcias  (mastaba,  pirámide  e  hipoxeo)  coa  crenza  da 

inmortalidade. 
– Realizar comentarios de textos, de fontes documentais e de fontes materiais. 
– Situar no espazo e no tempo as civilizacións mesopotámica e exipcia. 
– Interpretar en grupo un papiro do xuízo de Osiris facendo unha escenificación. 

TEMA 3. GRECIA, DE POLIS A IMPERIO 
– Recoñecer os elementos que unían aos gregos da Helade. 
– Describir os principais trazos da organización social e política de Esparta e de Atenas. 
– Emitir xuízos sobre a calidade democrática da democracia ateniense. 
– Localizar os fluxos migratorios e as colonias gregas da Mediterránea. 
– Caracterizar as principais celebracións sociais gregas. 
– Explicar o dominio da Helade desde a hexemonía de Atenas ata a conquista por parte da 

Macedonia de Filipo IV e Alexandre Magno. 
– Describir o Imperio de Alexandre Magno. 
– Reproducir nun esquema as causas das guerras do Peloponeso. 
– Analizar  e  traballar  con  eixes  cronolóxicos,  textos  históricos,  fontes documentais  e fontes 

materiais. 
– Coñecer as diferentes formas de goberno da Grecia clásica. 

TEMA 4. COLONIZACIÓNS E POBOS PRERROMANOS 
– Identificar a orixe dos pobos iberos e celtas. 
– Caracterizar os pobos colonizadores: fenicios, gregos e cartaxineses. 
– Recoñecer as tribos e os poboados ibéricos. 
– Describir adecuadamente as características máis destacadas da sociedade ibérica. 
– Comprender   a   orixinalidade  da  arte   ibérica   describindo   santuarios,   necrópoles, 

cerámicas, exvotos e esculturas. 
– Explicar como era a vida cotiá dos pobos celtas e celtíberos. 
– Interpretar reconstrucións de vivendas de época prerromana. 
– Localizar e situar no espazo e no tempo as colonizacións realizadas no Mediterráneo. 
– Traballar e analizar adecuadamente as fontes documentais e materiais. 
– Elaborar en grupo un tríptico informativo e turístico sobre os iberos e os celtas. 
– Valorar a arte castrexa e identificar e apreciar diferentes mostras da arte e da cultura castrexas 

no territorio galego. 
TEMA 5. ROMA, DA REPÚBLICA AO IMPERIO 
– Explican a fundación da cidade de Roma. 
– Describir a evolución e as características da Roma republicana (séculos I-V a.C.). 
– Deducir as causas da expansión territorial de Roma, da crise da República e da morte de Xulio 

César. 
– Explicar as características do Imperio romano (séculos I-V d.C.) e os beneficios da pax romana. 
– Localizar as principais construcións da cidade de Roma. 
– Diferenciar as clases sociais da Roma urbana: ricos, pobres, escravos e libertos. 
– Recoñecer a nova relixión xurdida durante o dominio romano: o cristianismo. 
– Deducir por que se produciu a fin do Imperio romano. 
– Escribir unha biografía de Xulio César e un esquema sobre a crise do Imperio. 
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– Traballar e analizar adecuadamente os eixes cronolóxicos, as fontes documentais e materiais. 
– Caracterizar a República romana e localizar as fases da súa expansión. 
– Participar nun debate sobre a escravitude en Roma. 

TEMA 6. O LEGADO DA ANTIGÜIDADE 
– Recoñecer e asumir que a nosa cultura é herdeira da cultura clásica. 
– Explicar o inicio dos Xogos Olímpicos e valoralos como un exemplo de legado da Antigüidade. 
– Diferenciar e describir a relixión grega e a relixión romana establecendo equivalencias entre as 

respectivas divindades dunha e outra relixión. 
– Describir as características da arquitectura clásica grega. 
– Identificar os trazos principais da arquitectura funcional romana. 
– Explicar o idealismo e o realismo na escultura relacionándoo coa arte grega e a arte romana. 
– Detallar as características da pintura e o mosaico das culturas clásicas. 
– Interpretar os símbolos e a arte dos primeiros cristiáns. 
– Analizar obras arquitectónicas e escultóricas. 
– Analizar fontes documentais e materiais. 
– Caracterizar os diferentes tipos de goberno que xurdiron na Antigüidade. 
– Buscar información en grupo sobre o mito de Heracles/Hércules. 

TEMA 7. A HISPANIA ROMANA 
– Coñecer os principais acontecementos das guerras entre Roma e Cartago e describir as 

diferentes fases da conquista romana de Hispania. 
– Explicar os cambios e as transformacións que experimentaron as cidades e a economía de 

Hispania como provincia do Imperio romano. 
– Recoñecer a importancia da herdanza romana na nosa cultura e patrimonio. 
– Identificar as principais cidades e vías de comunicación de Hispania. 
– Coñecer as obras públicas e as manifestacións artísticas da época romana que se conservan 

no noso territorio. 
– Resolver as cuestións formuladas a partir da información obtida en eixes cronolóxicos, 
– debuxos, mapas e textos históricos. 
– Describir a celebración dun banquete romano. 
– Establecer a fin do Imperio romano e a chegada dos pobos visigodos. 
– Caracterizar a sociedade e a arte visigoda. 

TEMA 8. O PLANETA TERRA 
– Coñecer a forma e as dimensións da Terra. 
– Identificar os corpos celestes que forman o Sistema Solar e clasificar correctamente os  

diferentes tipos de planetas. 
– Coñecer o movemento de rotación da Terra e a relación que ten coa sucesión dos días e as 

noites. 
– Entender a función dos fusos horarios e calcular correctamente a diferenza horaria entre 

diferentes puntos da Terra. 
– Coñecer  o  movemento  de  translación  da  Terra  e  establecer  a  relación  entre  este 

movemento e as estacións do ano. 
– Resolver   adecuadamente   actividades   formuladas   a   partir   da   observación   e   a 

interpretación de imaxes e de mapas. 
– Identificar as liñas imaxinarias da Terra e recoñecer a súa utilidade. 
– Coñecer os principais sistemas de proxección cartográfica e recoñecer os seus usos.–  

Interpretar correctamente escalas gráficas de diferentes magnitudes. 
– Coñecer os diferentes diferentes tipos de mapas que existen e a información que se representa 

neles. 
– Comprobar que saben localizar con precisión lugares e territorios empregando a latitude e a 

lonxitude. 
TEMA 9. O RELEVO DA TERRA 
– Identificar as capas da estrutura interna da Terra e explicar as características da codia terrestre. 
– Recoñecer os axentes internos de formación do relevo e como se mide a magnitude dos 

terremotos. 
– Caracterizar a acción formadora do relevo realizada pola auga, o vento, a vexetación e o ser 

humano. 
– Situar con criterio diferentes infraestruturas sobre o terreo tendo en conta as formas do relevo. 
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– Identificar os principais elementos do relevo dos continentes. 
– Situar os tres grandes conxuntos do relevo de Europa. 
– Describir e localizar os relevos da península Ibérica e dos arquipélagos españois. 
– Traballar e interpretar mapas e perfís topográficos e aplicalos ao desenvolvemento de etapas 

ciclistas. 
– Valorar as consecuencias dos terremotos en diferentes lugares. 

TEMA 10. A HIDROSFERA: AUGA DOCE E AUGA SALGADA 
– Definir correctamente o concepto de hidrosfera e caracterizar a auga como fonte de recursos. 
– Explicar o funcionamento do ciclo natural da auga. 
– Describir as características da auga salgada. 
– Diferenciar  e  caracterizar  os  movementos  máis  importantes  da  auga:  as  correntes 

mariñas, as mareas e as ondas. 
– Recoñecer os diferentes xeitos que ten o ser humano de aproveitar a riqueza dos océanos e 

os mares. 
– Describir as características dos ríos, lagos, augas subterráneas, icebergs e glaciares 

como principais corpos de auga continental. 
– Recoñecer a presenza da auga na atmosfera. 
– Identificar os diferentes aproveitamentos que o ser humano realiza coa auga doce. 
– Situar nun planisferio os océanos e os mares máis importantes. 
– Situar e clasificar por vertentes os ríos de Europa e da península Ibérica. 
– Opinar se no planeta hai problemas de abastecemento de auga ou desigualdades na 

distribución dos recursos hídricos. 
– Valorar a auga como un ben natural e como un recurso escaso. 

TEMA 11. O TEMPO ATMOSFÉRICO 
– Identificar as capas da atmosfera e explicar as características principais de cada capa. 
– Recoñecer a importancia da capa de ozono para a vida na Terra. 
– Identificar a importancia da radiación solar e os problemas que se poden derivar dunha 

excesiva exposición ou dunha mala protección dos raios solares. 
– Definir o que é a temperatura da atmosfera e que instrumento se emprega para medila. 
– Coñecer os factores que interveñen na formación de nubes e as precipitacións. 
– Saber como se miden a humidade e as precipitacións. 
– Describir e diferenciar os diversos tipos de precipitación. 
– Coñecer  os  factores  que  condicionan  a  presión  atmosférica  e  os  instrumentos necesarios 

para medila. 
– Recoñecer os diferentes tipos de ventos, a dirección en que sopran e os factores que 

determinan a intensidade, e os instrumentos utilizados para medilos. 
– Diferenciar os anticiclóns das depresións. 
– Determinar as causas e as consecuencias das riadas e das inundacións. 
– Recoñecer a chuvia ácida, os seus efectos e as accións para reducila. 
– Comentar un mapa do tempo. 

TEMA 12. OS CLIMAS DA TERRA 
– Coñecer a distribución mundial das temperaturas e os factores que condicionan esta 

localización das zonas climáticas do mundo. 
– Recoñecer a distribución mundial das precipitacións, as zonas climáticas e os ventos. 
– Caracterizar e situar os climas temperados (oceánico, mediterráneo e continental) e os climas 

extremos (ecuatorial, tropical, desértico, cálido, polar e de alta montaña). 
– Recoñecer a diversidade climática de España e caracterizar e localizar os diversos tipos 
– de climas que existen na península Ibérica. 
– Describir o que son os monzóns do sueste asiático e como inflúen na agricultura. 
– Relacionar  o  efecto  invernadoiro  coas  actividades  humanas  e  sinalar  como  tales 

actividades poden producir un cambio climático. 
– Construír e interpretar un climograma. 
– Propor medidas eficientes para reducir o uso do transporte privado e das emisións de dióxido 

de carbono. 
TEMA 13. AS PAISAXES DE CLIMAS TEMPERADOS 
– Localizar   os   diferentes   tipos   de   paisaxes   de   Europa   e   coñecer   os   factores 

condicionantes das paisaxes naturais. 
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– Describir as condicións naturais, os ríos e a vexetación da paisaxes oceánica e describir 
– a paisaxes oceánica humanizada. 
– Caracterizar as condicións naturais, os ríos e a vexetación da paisaxe mediterránea e describir 

a paisaxe mediterránea humanizada. 
– Describir as condicións naturais, os ríos e a vexetación da paisaxe continental. 
– Caracterizar a paisaxe continental humanizada. 
– Describir as diversas paisaxes naturais e humanizadas de España. 
– Recoñecer as características dos incendios forestais. 
– Descubrir a razón por que o mar de Aral está desaparecendo. 
– Interpretar unha paisaxe a través da fotografía e analizar a evolución dunha paisaxe 

humanizada. 
TEMA 14. AS PAISAXES DE CLIMAS EXTREMOS 
– Describir as condicións naturais, os ríos e a vexetación propios da paisaxe ecuatorial. 
– Analizar e caracterizar a paisaxe ecuatorial humanizada. 
– Describir as condicións naturais, os ríos e a vexetación da paisaxe tropical e explicar os 

principais trazos da paisaxe tropical humanizada. 
– Caracterizar as condicións naturais, os ríos e a vexetación da paisaxe desértica cálida. 
– Comprender as condicións naturais, os ríos e a vexetación da paisaxe de zonas frías e 

descubrir a paisaxe de zonas frías humanizada. 
– Recoñecer a paisaxe antártica e a importancia científica deste continente. 
– Explicar as causas e as consecuencias da deforestación e avaliar as posibles solucións ao 

problema. 
– Describir e situar as paisaxes de climas extremos e comprender como se vive nestes 

contornos. 
– Elaborar un mural de paisaxes de climas extremos e un vídeo dos parques nacionais de 

paisaxes de climas extremos. 
    
 

2º da ESO 
1ª AVALIACIÓN 2ª AVALIACIÓN 3ª AVALIACIÓN 

1. O MEDIO FÍSICO DE ESPAÑA 

E GALICIA  
2. A FRAGMENTACIÓN DO 

MUNDO ANTIGO 
3. AL-ÁNDALUS 
4. A EUROPA FEUDAL 
5. A CULTURA E A ARTE DO 

ROMÁNICO  

   
6. AS CIDADES DA EUROPA 

MEDIEVAL 
7. A CULTURA E A ARTE DO 

GÓTICO 
8. OS REINOS CRISTIÁNS 

HISPÁNICOS 
 

9. A POBOACIÓN E OS 

MOVEMENTOS MIGRATORIOS 
10. A POBOACIÓN ESPAÑOLA E 

GALEGA 
11. AS CIDADES E OS PROCESOS 

DE URBANIZACIÓN 
12. NATUREZA E SOCIEDADE. 

 

SEGUNDO ESO: 
Tema 1. O MEDIO FÍSICO DE ESPAÑA E GALICIA 
– Describir e localizar os relevos da península Ibérica e dos arquipélagos españois. 
– Describir e localizar os relevos de Galicia. 
– Situar e clasificar por vertentes os ríos da península Ibérica. 
– Situar e clasificar os principais ríos de Galicia. Identificar a costa de Galicia: as rías. 
– Recoñecer a diversidade climática de España e caracterizar e localizar os diversos tipos de 

climas que existen na península Ibérica. 
– Construír e interpretar un climograma. 
– Describir as diversas paisaxes naturais e humanizadas de España e Galicia. 

TEMA 2. A FRAGMENTACIÓN DO MUNDO ANTIGO 
– Explicar e situar cronoloxicamente as principais etapas da Idade Media e do proceso de 

descomposición do Imperio romano de Occidente. 
– Analizar os pobos xermánicos: formación, organización, formas de vida e cultura. 
– Estudar un dos reinos xermánicos: os visigodos. 
– Explicar o proceso de ruralización a causa da destrución das cidades e as consecuencias 

culturais e económicas que se derivan disto. 
– Caracterizar a orixe e a evolución do reino suevo de Galicia e os aspectos fundamentais 

da súa organización social, política e económica. 
– Situar a orixe do Imperio bizantino e expor a importancia do emperador Xustiniano no seu 
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desenvolvemento. 
– Describir as características culturais do Imperio bizantino e comparalas coas propias 

doutras culturas. 
– Identificar as orixes da sociedade feudal e definir as relacións entre señores e campesiños. 

Tema 3. AL-ÁNDALUS 
– Explicar  as  principais  características  do  Islam,  describir  a  súa  orixe  e  as  súas implicacións 

culturais e artísticas. 
– Explicar o proceso de expansión do Islam no mundo e en Al-Andalus. 
– Saber identificar as distintas etapas da súa historia. 
– Analizar  a  evolución  dos  reinos  cristiáns  e  musulmáns,  nos  seus  aspectos  socio- 

económicos, políticos e culturais. 
– Comprender o proceso das conquistas e a repoboación na Península Ibérica. 
– Caracterizar a sociedade e as diferentes formas de goberno existentes nas distintas etapas de 

Al-Andalus ao longo dos séculos de dominación musulmá. 
– Describir as actividades económicas e o seu xeito de organización. 
– Recoñecer as características da arte islámica e andalusí. 
– Identificar os monumentos de época andalusí que se conservan no noso territorio. 
– Explicar os trazos da cultura islámica e valorar a súa riqueza en Al-Andalus. 
– Recoñecer a importancia da herdanza musulmá no noso patrimonio. 
– Coñecer  a  época  a  través  do  comentario  de  textos  e  a  observación  de  imaxes  e 

debuxos. 
Tema 4. A EUROPA FEUDAL 
– Identificar a orixe do Imperio carolinxio e expor a importancia da figura de Carlomagno, coas 

repercusións que o seu legado ten na Europa actual. 
– Identificar os factores que propiciaron a aparición e o desenvolvemento do feudalismo tras a 

morte de Carlomagno. 
– Describir  a  composición  dos  estamentos  da  sociedade  medieval  e  os  seus  trazos 

distintivos. 
– Expor os pactos de fidelidade e vasalaxe dos distintos grupos sociais que integraban o sistema 

feudal. 
– Estudar a clase social fundamental que sostén o sistema feudal: o campesiñado. 
– Entender o concepto de crise e as súas consecuencias económicas e sociais. 
– Analizar gráficos que permiten afondar na organización social e económica da época. 
– Elaborar relatos e debuxos referentes á época por medio dun exercicio imaxinativo. 
– Interpretar  esquemas  e  realizar  táboas  que  permiten  unha  maior  visualización  do período 

referido. 
– Comprender e definir os conceptos clave relativos á época en cuestión. 

Tema 5. A CULTURA E A ARTE DO ROMÁNICO 
– Coñecer a importancia da Igrexa na Idade Media e a súa estreita vinculación coa eclosión dun 

novo estilo artístico: o Románico. 
– Explicar a vida monástica: organización, ordes, normas de conduta, partes do mosteiro e as 

súas funcións. 
– Expor as características da arquitectura románica: as igrexas e as súas partes. 
– Describir a pintura románica: características e función. 
– Identificar as características da escultura románica e a súa relación coa arquitectura. 
– Analizar obras artísticas do Románico nas súas tres expresións: arquitectura, escultura e 

pintura. 
– Coñecer a presenza do Románico na Península Ibérica. 
– Explicar as etapas da arte románica ibérica e a súa plenitude. 
– Expor as obras artísticas máis representativas do Románico na Península e en Galicia.ç 

Tema 6. AS CIDADES DA EUROPA MEDIEVAL 
– Desenvolver  as  causas  que  favoreceron  o  aumento  da  produción  agraria  e,  en 

consecuencia, o crecemento da poboación e a vida urbana. 
– Caracterizar  a  cidade  medieval  analizando  os  seus  aspectos  sociais,  económicos, 

gobernamentais e organizativos. 
– Describir o auxe da burguesía durante a Baixa Idade Media. 
– Analizar  as  actividades  esenciais  para  o  crecemento  das  sociedades  urbanas:  a artesanía 
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e o comercio. 
– Coñecer a orixe das Cortes e o Parlamento e describir a súa función. 
– Expor as causas do afianzamento do poder real e o seu prezo. 
– Analizar a crise da Baixa Idade Media, as súas causas e consecuencias. 
– Desenvolver as revoltas e os conflitos urbanos e campesiños que tiveron lugar neste período. 
– Situar espazo-temporalmente os sucesos principais relativos ao crecemento das cidades 

a partir do século XII e á súa posterior crise. 
– Comentar textos e observar imaxes e debuxos relativos ao tema en cuestión. 
– Interpretar esquemas que permiten unha maior visualización do período referido. 

Tema 7. A CULTURA E A ARTE DO GÓTICO 
– Describir a arquitectura gótica. 
– Comparar as características da arte Gótica coas do Románico. 
– Identificar as innovacións que introduciu o novo estilo. 
– Explicar as catedrais como as edificacións máis representativas da arquitectura gótica. 
– Recoñecer os trazos distintivos da escultura gótica e a súa evolución respecto á propia do 

Románico. 
– Identificar os trazos distintivos da pintura gótica. 
– Coñecer a influencia do Gótico na Península Ibérica e en Galicia  sinalando algunhas das súas 

obras e artistas máis representativos 
– Realizar un traballo grupal de investigación co fin de profundar no estudo do estilo gótico. 
– Analizar obras artísticas pertencentes ao estilo en cuestión. 

Tema 8. OS REINOS CRISTIÁNS HISPÁNICOS. O REINO DE GALICIA 
– Explicar a importancia dos reinos cristiáns da Península Ibérica durante a Idade Media e a súa 

evolución. 
– Expor o desenvolvemento dos reinos de León e de Castela. 
– Describir a evolución do reino de Galicia do século VIII ao XIII. 
– Identificar e describir a orixe e evolucion dos condados e os reinos pirenaicos. 
– Entender a importancia do Camiño de Santiago na Idade Media e valorar a achega cultural 

das comunidades peregrinas. 
– Comprender  que  eran  as  repoboacións,  como  se  realizaron  e  de  que  forma 

evolucionaron. 
– Expor a ofensiva territorial dos reinos cristiáns entre os séculos XI e XII e a consecuente 

evolución das fronteiras dos seus reinos. 
– Describir os principais aspectos da economía e a organización social de Galicia nos inicios 

da Idade Media. 
– Organizar a información en esquemas e táboas. 
– Coñecer  a  importancia  de  certos  personaxes  destacados  relacionados  co  período 

histórico estudado, entre eles o Cid Campeador. 
– Expor o xeito de repoboación das terras conquistadas e comparar o propio dos distintos reinos. 
– Analizar a forma de goberno, tipo de economía e xeito de organización social da Coroa de 

Castela e de Aragón. 
– Analizar as causas e repercusións das revoltas irmandiñas. 
– Comparar mapas históricos. 
– Elaborar un eixe cronolóxico no que aparezan os acontecementos e os personaxes máis 

relevantes na consolidación dos reinos peninsulares. 
Tema 9. OS HABITANTES DO PLANETA E OS MOVEMENTOS MIGRATORIOS 
– Coñecer os distintos factores que condicionan a distribución da poboación na superficie da 

Terra. 
– Definir o concepto de densidade de poboación. 
– Aprender a realizar cálculos de densidade de poboación. 
– Detallar a evolución da poboación mundial. 
– Entender  os  conceptos  de  taxa  de  natalidade,  taxa  de  fecundidade,  crecemento 

vexetativo e taxa de mortalidade e saber como se calculan. 
– Identificar as diferentes tipoloxías de pirámide de poboación. 
– Saber como se reparte a poboación mundial e a súa actividade económica. 
– Describir os principais modelos ou réximes demográficos. 
– Analizar  os  factores  económicos  e  as  razóns  históricas  que  explican  o  fenómeno 
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migratorio no contexto da globalización. 
– Localizar no mapa as principais rutas das migracións actuais. 
– Comprender as consecuencias económicas, sociais e culturais das migracións. 

Tema 10. A POBOACIÓN ESPAÑOLA E GALEGA 
– Expor a evolución da poboación española e de Galicia. 
– Localizar a distribución da poboación española no territorio e en Galicia. 
– Definir as características da poboación española e galega: os índices de natalidade e 

fecundidade, a esperanza de vida e a taxa de mortalidade. 
– Analizar a estrutura demográfica de España a través dunha pirámide de idade. 
– Caracterizar as dinámicas e tendencias da poboación española e galega: descenso da 

natalidade e envellecemento da poboación. 
– Describir o poboamento rural e o urbano en España. 
– Explicar as causas do despoboamento rural en España e Galicia. 
– Analizar o problema do envellecemento da poboación en España e Galicia. 
– Coñecer as migracións da poboación española na historia recente, a partir da análise de 

gráficas e datos demográficos. 
– Recoñecer os distintos grupos que forman a poboación inmigrante en España. 
– Reflexionar sobre a emigración de poboación española moza a outros países. 

Tema 11. AS CIDADES E OS PROCESOS DE URBANIZACIÓN 
– Caracterizar e distinguir o poboamento rural e o poboamento urbano. 
– Coñecer os factores que definen a cidade: número de habitantes, actividade económica e 

concentración do hábitat. 
– Interpretar un mapa sobre a distribución da poboación urbana no mundo. 
– Coñecer as diferentes formas da trama urbana. 
– Recoñecer  a  utilidade  do  plano  urbano  para  caracterizar  as  diversas  morfoloxías 

urbanas. 
– Coñecer as características nunha cidade do núcleo histórico, o ensanche e os barrios 
– periféricos. 
– Establecer as distintas funcións urbanas. 
– Coñecer as tipoloxías da xerarquía mundial das cidades. 
– Establecer as diferenzas máis relevantes entre as cidades dos países ricos e os países 

pobres. 
– Recoñecer os problemas que orixina o funcionamento dunha cidade. 
– Identificar a xerarquía das cidades en Europa, España e Galicia. 
– Reflexionar sobre os problemas das cidades españolas. 

Tema 12. NATUREZA E SOCIEDADE. 
– Saber como evolucionou a relación entre sociedade e natureza ao longo do tempo e 

analizar os factores que explican o desenvolvemento da conciencia ecolóxica. 
– Comprender e diferenciar o desenvolvemento sostible do crecemento insostible. 
– Coñecer  a  distribución  desigual  dos  recursos  naturais  no  mundo  e  o  papel  que 

desempeñan as grandes empresas dos países ricos na súa explotación. 
– Tomar  conciencia  da  limitación  dos  recursos  naturais  e  da  necesidade  de  adoptar 

medidas de aforro enerxético como o uso dos recursos renovables. 
– Analizar e reflexionar sobre as dificultades dos países africanos para acceder e explotar 
– os seus propios recursos naturais. 
– Explicar  os  fenómenos  responsables  da  contaminación  da  auga,  a  contaminación 

atmosférica e a deforestación. 
– Recoñecer os axentes responsables da sobreexplotación dos recursos hídricos. 
– Identificar as novas formas de consumo. 
– Describir as características e as problemáticas das paisaxes humanizadas españolas. 
– Analizar os parques nacionais e os espazos protexidos de España. 
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3º DA ESO 
1ª AVALIACIÓN 2ª AVALIACIÓN 3ª AVALIACIÓN 

1. O NACEMENTO DO MUNDO 
MODERNO. 

2. O RENACEMENTO. 
3. A ÉPOCA DOS GRANDES 

DESCUBRIMENTOS 
XEOGRÁFICOS. 

4. O AUXE DA MONARQUÍA 
HISPÁNICA. 
 

5. A EUROPA DO SÉCULO 
XVII.  

6. A DECADENCIA DO IMPERIO 
DOS AUSTRIAS. 

7. A CIENCIA E A ARTE DO 
BARROCO. 

8. GALICIA E VEDRA NA IDADE 
MODERNA 
9. A ORGANIZACIÓN POLÍTICA DAS 
SOCIEDADES. 
 

10. A ORGANIZACIÓN ECONÓMICA 
DAS SOCIEDADES. 

11.  A AGRICULTURA, A GANDARÍA, 
A PESCA . 

12.  A MINARÍA, A ENERXÍA E A 
CONSTRUCIÓN. A INDUSTRIA. 

13.  OS SERVIZOS: OS 
TRANSPORTES, O TURISMO E 
O COMERCIO. 

 

TERCEIRO ESO: 
TEMA 1. O NACEMENTO DO MUNDO MODERNO 
– Comprender os factores políticos e económicos que propiciaron a superación da Idade 

Media e o inicio da Idade Moderna. 
– Recoñecer as características fundamentais do pensamento humanista. 
– Valorar  a  relevancia  de  Erasmo  de  Rotterdam  e  o  eramismo  na  conformación  do 

pensamento humanista. 
– Valorar a importancia que tivo a imprenta na difusión do pensamento humanista. 
– Entender os argumentos en que se baseaba a crítica de Martín Lutero contra a Igrexa 

católica. 
– Distinguir as características das principais doutrinas reformistas: a luterana, a calvinista 

e a anglicana. 
– Comprender as medidas que impulsou a Igrexa católica para frear a expansión do 

protestantismo. 
– Discernir as diferenzas entre o pensamento católico e o protestante. 

TEMA 2. O RENACEMENTO, UNHA NOVA CONCEPCIÓN DA ARTE 
– Comprender as características principais do novo espírito do Renacemento a partir da análise 

de varias manifestacións artísticas daquel período. 
– Identificar as características e os artistas principais da arquitectura, pintura e escultura da 

Italia do Renacemento. 
– Recoñecer os  elementos característicos da arquitectura italiana do Renacemento a partir 

dun exemplo emblemático: a basílica de San Pedro de Roma. 
– Entender as técnicas que utilizaron os pintores renacentistas para dar profundidade ás súas 

obras. 
– Relacionar  as  manifestacións  pictóricas  alemás  e  flamengas  co  contexto  social  e 
– relixioso de cada territorio. 
– Distinguir  as  características  específicas  da  pintura  do  Greco  e  da  arquitectura  e 

escultura españolas do Renacemento. 
– Analizar unha pintura como obra artística. 

TEMA 3. A ÉPOCA DOS GRANDES DESCUBRIMENTOS XEOGRÁFICOS 
– Entender en que consistiu a Unión dinástica entre os Reis Católicos. 
– Comprender a orientación da política interior e exterior dos Reis Católicos. 
– Diferenciar a organización das coroas de Castela e Aragón. 
– Coñecer e comprender as motivacións dos Reis Católicos por forzar a unidade relixiosa nos 

seus reinos e as consecuencias sociais que comportou este proceso. 
– Comprender a política económica das coroas de Castela e Aragón. 
– Enumerar as causas dos grandes descubrimentos xeográficos. 
– Identificar os adiantos técnicos que permitiron as grandes expedicións. 
– Recoñecer os personaxes protagonistas das grandes expedicións marítimas. 
– Explicar o proxecto de Cristovo Colón e establecer as diferenzas entre os seus plans e a 

realidade. 
– Describir as rutas e as descubertas das viaxes de Colón. 
– Resumir  as  características  da  organización  social,  económica  e  política  dos  pobos 

precolombinos. 
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TEMA 4. O AUXE DO IMPERIO DOS AUSTRIAS 
– Identificar a herdanza territorial que recaeu en Carlos I. 
– Explicar a forma de gobernar e conservar o imperio de Filipe II. 
– Entender os problemas e os conflitos que tiveron que afrontar Carlos I e Filipe II, 

especialmente as revoltas das Xermanías e dos Comuneiros. 
– Recoñecer os territorios percorridos durante a primeira volta ao mundo. 
– Valorar  criticamente  a  forma  de  explotación  do  continente  americano  e  as  súas 

repercusións sobre a poboación indíxena. 
– Relacionar os diversos procesos que, combinados, provocaron a revolución dos prezos 

durante o século XVI e o xeito en como esta afectou á poboación. 
– Identificar as causas que fixeron entrar o imperio hispánico en decadencia. 
– Entender en que consiste unha creba financeira. 
– Comprender os diversos factores que propiciaron unha crise demográfica e económica na 

Castela do século XVII. 
– Entender as consecuencias da expulsión dos mouriscos a varios niveis. 
– Describir as características da sociedade estamental do século XVII. 

TEMA 5. A EUROPA DO SÉCULO XVII 
– Recoñecer as transformacións da economía europea do século XVII. 
– Detectar os principios ideolóxicos e as institucións da monarquía absoluta. 
– Comprender correctamente a teoría económica do mercantilismo. 
– Comprender en que consistía o parlamentarismo e os motivos polos cales este sistema se 

opuña ao absolutismo. 
– Entender o funcionamento do parlamentarismo inglés. 
– Relacionar os conflitos relixiosos e políticos da Europa do século XVII. 
– Analizar as consecuencias que comportou a Paz de Westfalia. 
– Relacionar os diversos conflitos que estalaron en Europa para explicar por que unha guerra 

se puido prolongar durante trinta anos. 
– Comentar  e  comparar  dous  textos  históricos  que  defendían,  respectivamente,  o 

absolutismo e o parlamentarismo. 
– Procurar información sobre a orixe do Día de Acción de Grazas. 
– Debater e razoar sobre o fenómeno da guerra, as súas causas e as súas repercusións. 
TEMA 6. A DECADENCIA DO IMPERIO DOS AUSTRIAS 
– Recoñecer as institucións de goberno do territorio español durante a Idade Moderna e indicar 

que funcións tiña cada unha delas. 
– Explicar a evolución da poboación e a economía española ao longo dos séculos XVI e 

XVII. 
– Entender as causas do declive do imperio hispánico no século XVII. 
– Identificar os reis e os validos da España do século XVII. 
– Describir a Guerra dos Trinta Anos, prestando especial atención ás súas causas e ás súas 

repercusións no territorio español.. 
– Describir as causas das revoltas do ano 1640. 
– Analizar gráficos sobre a evolución da poboación nos reinos hispánicos e europeos 

durante o século XVII. 
– Describir polo miúdo os problemas económicos dos reinos hispánicos no século XVII. 
– Caracterizar a organización social e a vida cotiá na España do século XVII. 
– Interpretar textos literarios sobre a vida picaresca no século XVII. 

TEMA 7. A CIENCIA E A ARTE DO BARROCO 
– Identificar os novos métodos de investigación e os adiantos científicos como factores 

desencadeantes dunha nova ciencia ao século XVII. 
– Recoñecer a importancia da figura de Galileo Galilei na historia da ciencia e os motivos polos 

cales foi xulgado pola Igrexa. 
– Entender os principios da revolución copernicana. 
– Razoar  correctamente  sobre  as circunstancias políticas  e  relixiosas  que  explican  a 

estética do movemento barroco. 
– Detallar as características da arquitectura e a escultura do barroco europeo. 
– Observar e identificar as características construtivas da arquitectura e escultura aos reinos 

hispánicos. 
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– Recoñecer  as  características  compositivas  xerais  da  pintura  barroca  europea  e 
diferenciar as escolas italiana, francesa e flamenga. 

– Sinalar  as  características  compositivas  da  pintura  holandesa  e  identificar  os  seus 
principais autores. 

– Recoñecer as particularidades dos principais artistas do século de Ouro da pintura 
española. 

– Diferenciar e comparar as características da arte renacentista e barroca. 
TEMA 8. GALICIA E VEDRA NA IDADE MODERNA 
– Novas institucións de goberno cos Reis Católicos e os Austrias 
– Sociedade e economía galega nos s. XVI e XVII 
– Economía e sociedade en Vedra na Idade Moderna 
– A nobreza e os pazos en Vedra 
– Arte relixiosa en Vedra: as igrexas 

TEMA 9.  A ORGANIZACIÓN POLÍTICA DAS SOCIEDADES 
– Recoñecer as principais competencias e funcións do Estado. 
– Definir o que é un Estado e comparar os elementos dos Estados democráticos e os non 

democráticos. 
– Explicar en que consiste a globalización e como afectou aos Estados. 
– Identificar  as  funcións  que,  segundo  a  división  de  poderes,  exercen  as  diferentes 

institucións nos réximes democráticos. 
– Valorar a importancia da Constitución dentro dos Estados democráticos. 
– Caracterizar os municipios e as provincias, e a súa función administrativa no territorio español. 
– Coñecer as organizacións supranacionais máis importantes. 
– Valorar o papel que exercen as Organizacións non Gobernamentais na sociedade actual e 

recoñecer as máis destacadas. 
– Coñecer a organización territorial de España. 
– Buscar información en fontes de consulta alternativas ao libro de texto. 

TEMA 10. A ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DAS SOCIEDADES 
– Describir  os  trazos  xerais  da  actividade  económica  identificando  os  factores  de produción 

e os axentes económicos. 
– Explicar en que consiste a produción de bens e pór algúns exemplos de bens de produción e 

de consumo. 
– Reflexionar sobre as repercusións da sobreexplotación dos recursos naturais. 
– Caracterizar como a oferta e a demanda regulan o funcionamento do mercado. 
– Valorar a relevancia económica da publicidade e o impacto sobre as propias pautas de 

consumo. 
– Comprobar que saben definir algúns conceptos relacionados co mercado laboral. 
– Analizar información económica dun xornal. 

TEMA 11. A AGRICULTURA, A GANDARÍA, A PESCA 
– Identificar os condicionantes físicos da agricultura. 
– Recoñecer os sistemas de cultivo que se practican no mundo. 
– Coñecer a distribución xeográfica da agricultura de subsistencia e mais da agricultura de 

mercado. 
– Coñecer os diferentes tipos de agricultura de subsistencia. 
– Explicar o que son os obxectivos da agricultura de mercado e os medios cos cales conta por 

conseguilos. 
– Recoñecer e saber localizar no mapa os diferentes tipos de gandaría que se practican 
– no mundo. 
– Comparar entre si a pesca tradicional e a pesca industrial. 
– Coñecer os principais caladoiros de pesca do mundo. 
– Explicar en que consiste a explotación forestal. 
– Identificar as principais masas boscosas do mundo. 
– Explicar en que consiste a explotación sostible dos recursos. 
– Describir as paisaxes agrarias de España e Galicia. 

TEMA 12. A MINARÍA, A ENERXÍA E A CONSTRUCIÓN. A INDUSTRIA 
– Identificar e clasificar os diferentes tipos de materias primeiras. 
– Recoñecer diferentes tipos de explotacións e recursos mineiros. 
– Describir as características das fontes de enerxía tradicionais. 
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– Coñecer  as  vantaxes  e  os  inconvenientes  das  fontes  de  enerxía  alternativas  máis 
importantes. 

– Describir as actividades relacionadas coa construción e a evolución do sector en España a partir 
da análise de gráficas. 

– Comprender en que consistiu a burbulla inmobiliaria e as súas repercusións. 
– Comprender  en  que  consiste  a  actividade  industrial  e  cales  son  os  elementos  do proceso 

industrial. 
– Clasificar unha serie de industrias segundo o destino dos produtos fabricados. 
– Describir, comparar e situar cronoloxicamente as tres revolucións industriais. 
– Procurar información en fontes de consulta alternativas ao libro de texto. 
– Identificar os factores que determinan a localización da industria. 
– Caracterizar a actividade industrial en España e Galicia. 

TEMA 13. OS SERVIZOS: OS TRANSPORTES, O TURISMO E O COMERCIO 
– Describir os trazos xerais do sector terciario e recoñecer as principais actividades deste sector 

económico. 
– Comprender a importancia da investigación, o desenvolvemento e a innovación para o 

desenvolvemento económico dun país. 
– Coñecer as vantaxe e os inconvenientes dos diferentes medios de transporte terrestre, marítimo 

e aéreo. 
– Indicar a función dos diferentes medios de transporte. 
– Interpretar gráficos e táboas de datos sobre os transportes e o turismo. 
– Comprender o impacto económico do turismo e as súas implicacións sociais e culturais. 
– Identificar e valorar aspectos negativos e positivos do turismo. 
– Localizar xeograficamente os principais núcleos turísticos do mundo. 
– Caracterizar os transportes e o turismo de España e Galicia.. 
– Explicar as características do comercio interior e do comercio exterior, así como as diferenzas 

entre a balanza comercial e a balanza de pagamentos. 
– Coñecer os grandes bloques comerciais do mundo. 
– Explicar os diferentes tipos de fluxos comerciais que se producen a escala planetaria. 
– Procurar información en fontes de consulta alternativas ao libro de texto. 
– Comprender o que é o consumo responsable e valorar as propias pautas de consumo. 
– Analizar a débeda externa e as súas repercusións sobre os países pobres. 
– Caracterizar o comercio interior e exterior en España e Galicia. 

 

 
4º DA ESO 

1ª AVALIACIÓN 2ª AVALIACIÓN 3ª AVALIACIÓN 
1. O SÉCULO XVIII: A CRISE DO 

ANTIGO RÉXIME 
2. A ÉPOCA DAS REVOLUCIÓNS 

LIBERAIS (1789-1871) 
3. A ORIXE DA 

INDUSTRIALIZACIÓN 
4. A ESPAÑA DO SÉCULO XIX 
5. INDUSTRIALIZACIÓN E 
CAMBIO SOCIAL NA ESPAÑA DO 
S. XIX 

6. A ÉPOCA DO IMPERIALISMO 
7. A PRIMEIRA GUERRA 

MUNDIAL E A REVOLUCIÓN 
RUSA 

8. O PERÍODO DE 
ENTREGUERRAS 

9 ESPAÑA NO 1º TERZO DO 
SÉCULO XX (1902-1931) 

10.  A SEGUNDA GUERRA 
MUNDIAL 

 

11. GUERRA FRÍA E 
DESCOLONIZACIÓN 
12.  CAPITALISMO E 

COMUNISMO 
13.  ESPAÑA: A DITADURA 

FRANQUISTA (1939-1975) 
14.  O MUNDO ACTUAL 
15.  TRANSICIÓN E DEMOCRACIA 

EN ESPAÑA 

CUARTO ESO: 
TEMA 1. O SÉCULO XVIII: A CRISE DO ANTIGO RÉXIME 
– Coñecer as características económicas, sociais e políticas do Antigo Réxime. 
– Entender a formación, o desenvolvemento e a importancia da Ilustración. 
– Saber como se produciu a independencia dos Estados Unidos e valorar a importancia 

histórica da Constitución americana. 
– Coñecer os feitos que desencadearon a Guerra de Sucesión ao trono español. 
– Recoñecer os principais aspectos do Despotismo Ilustrado europeo. 
– Comprender o proceso de centralización do poder político da monarquía absoluta de 

Felipe V e analizar as consecuencias dos Decretos de Nova Planta. 
– Coñecer os principais aspectos da Ilustración en España, e concretamente en Galicia, os 

seus máximos representantes e as súas principais achegas. 
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– Explicar as principais características da arte do século XVIII e centrarse no caso de 
España e, concretamente, de Galicia. 

 
Tema 2.  A ÉPOCA DAS REVOLUCIÓNS LIBERAIS (1789-1871) 
– Coñecer e describir os principais acontecementos da Revolución Francesa e as causas que 

a impulsaron. 
– Expor o desenvolvemento da Revolución Francesa e caracterizar cada unha das fases 

nas que tivo lugar. 
– Recoñecer a participación das mulleres na Revolución Francesa e adoptar unha actitude crítica 

cara á súa discriminación en relación coa ideoloxía. 
– Describir  a  importancia  da  figura  de  Napoleón  e  a  época  do  Consulado  como 

consolidación dos principios moderados da Revolución. 
– Coñecer a expansión do Imperio napoleónico e as causas da súa derrota. 
– Explicar a herdanza que nos legou a Revolución Francesa. 
– Diferenciar as características das distintas revolucións liberais e identificar o contido 

ideolóxico e político do liberalismo e o nacionalismo. 
– Entender os procesos de unificación política de Alemaña e Italia, e a independencia de 

Grecia e Bélxica. 
– Recoñecer as características das correntes artísticas que naceron como consecuencia da 

nova sociedade burguesa. 
Tema 3. A ORIXE DA INDUSTRIALIZACIÓN 
– Entender a industrialización como un proceso de transformacións económicas e sociais do 

século XIX europeo, cuxo berce foi Gran Bretaña. 
– Coñecer  os  cambios  que  experimentou  o  sector  agrario  como  consecuencia  das 

transformacións dos sistemas de cultivo e a estrutura de propiedade. 
– Identificar  os  avances  técnicos  da  Revolución  Industrial  e  os  sectores  industriais 

pioneiros, e recoñecer as causas da conflitividade laboral do movemento obreiro. 
– Entender a revolución dos transportes e a súa influencia no desenvolvemento comercial. 
– Identificar as novas fontes de enerxía e os sectores industriais da Segunda Revolución 

Industrial. 
– Expor os piares sobre os que se sustenta o capitalismo e as causas do seu triunfo. 
– Describir o cambio que se deu na sociedade a raíz da Revolución Industrial e o paso dunha 

división estamental a unha división por clases. 
– Coñecer o pensamento liberal, marxista, socialista e anarquista. 

Tema 4. A ESPAÑA DO SÉCULO XIX 
– Analizar a Guerra da Independencia e as Cortes de Cádiz como o inicio do liberalismo 

español e expor as características da Constitución de 1812. 
– Describir as distintas etapas nas que se divide a traxectoria artística de Goya e analizar as 

súas obras en relación ao seu contexto histórico. 
– Explicar os feitos máis representativos do reinado de Fernando VII, facendo referencia 

ás súas distintas etapas: o Sexenio Absolutista, o Trienio Liberal e a Década Ominosa. 
– Comprender as causas e as consecuencias da independencia das colonias en América. 
– Coñecer os principais aspectos do ideario carlista e describir cada un dos conflitos que se 

desenvolveron entre carlistas e liberais. 
– Describir a configuración do Estado liberal durante o reinado de Isabel II 
– Entender o Sexenio Democrático como o primeiro intento democratizador. 
– Comprender  a situación  política e económica de España a finais do século XIX  e 

analizar as causas e as consecuencias a través da crise do 98. 
– Expor a evolución de Galicia dentro da política española durante o século XIX. 

Tema 5. INDUSTRIALIZACIÓN E CAMBIO SOCIAL NA ESPAÑA DO SÉCULO XIX 
– Xustificar se a Revolución Industrial foi un éxito ou un fracaso en España. 
– Coñecer a evolución demográfica española do século XIX. 
– Identificar os conceptos básicos relacionados coa propiedade da terra en España e coa 

reforma agraria liberal. 
– Coñecer o proceso de industrialización en España e valorar os motivos da súa lentitude. 
– Entender as repercusións da explotación mineira e da construción do ferrocarril. 
– Analizar os cambios económicos, sociais e educativos que se deron en España durante o 
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século XIX e os seus límites. 
– Describir a aparición e actuación dos movementos obreiros en España. 
– Sinalar as características da economía e sociedade galegas do século XIX. 

Tema 6. A ÉPOCA DO IMPERIALISMO 
– Analizar as causas da expansión imperialista e a xustificación de dito fenómeno por parte 

das potencias implicadas. 
– Describir a Segunda Revolución Industrial, os cambios que introduciu e as repercusións 

económicas que tivo tanto en Europa Occidental como nos Estados Unidos. 
– Expor o crecemento demográfico que se deu en Europa a raíz da Segunda Revolución 

Industrial e o proceso migratorio ao que deu lugar. 
– Explicar as expedicións de Europa polo mundo en vistas á conquista de novos territorios e os 

enfrontamentos aos que deron lugar. 
– Desenvolver as formas de organización e de explotación das colonias e valorar as súas 

repercusións na situación económica e social dos países implicados. 
– Rexeitar as xustificacións do colonialismo e a segregación racial. 
– Identificar  a  extensión  e  posesións  dos  imperios  coloniais  formados  polos  países 

europeos e a expansión territorial dos Estados Unidos e Xapón. 
– Comentar a revolución artística que se deu no cambio de século e as influencias que recibiu 

a arte occidental da asiática e da africana. 
– Describir o progreso que se deu na ciencia e a tecnoloxía durante o cambio de século e a 

revolución que isto supuxo na vida cotiá. 
Tema 7. A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL E A REVOLUCIÓN RUSA 
– Identificar as causas profundas e locais que desencadearon a Primeira Guerra Mundial. 
– Analizar as fases da Gran Guerra e as súas repercusións económicas, sociais, políticas e 

territoriais. 
– Definir o concepto de ‘guerra total’ e explicar por que se considera a Primeira Guerra 

Mundial como tal. 
– Expor as causas de que tivera lugar a Revolución Rusa e a súa relación coa Primeira  

Guerra Mundial. 
– Explicar a caída do tsarismo e describir a toma do poder na xornada revolucionaria de 

outubro e a construción do primeiro estado socialista. 
– Comprender as consecuencias da guerra civil rusa e o proceso de formación da URSS. 
– Describir a situación de Europa ao finalizar a Gran Guerra e coñecer o seu reflexo na arte. 

Tema 8. O PERÍODO DE ENTREGUERRAS 
– Enumerar os problemas que desembocaron nunha nova guerra mundial vinte anos 

despois da fin da Gran Guerra. 
– Expor os factores que transformaron os Estados Unidos na primeira potencia mundial e 

describir o american way of life. 
– Analizar as causas que provocaron o crac bolsista de 1929 e o desencadeamento da 

depresión económica xeralizada. 
– Describir os factores que explican o ascenso dos réximes totalitarios en Alemaña e Italia. 
– Identificar e rexeitar a ideoloxía do fascismo italiano e o nazismo alemán. 
– Coñecer os piares do nazismo alemán e as súas liñas de actuación. 
– Explicar a chegada ao poder de Stalin na URSS e xustificar por que se considera a súa 

ditadura como un réxime totalitario. 
– Analizar as características da arte do período de entreguerras e coñecer as principais 

correntes  que  xurdiron,  os  seus  máximos  expoñentes  e  as  súas  obras  máis 
representativas. 

Tema 9. ESPAÑA NO PRIMEIRO TERZO DO SÉCULO XX (1902-1931) 
– Expor as causas da crise do sistema da Restauración e os seus protagonistas sociais e 

políticos. 
– Analizar a situación socioeconómica e política de España no primeiro terzo do século XX. 
– Explicar as características da Ditadura de Primo de Rivera e valorar criticamente a 

represión exercida por este goberno. 
– Analizar o contexto no que se produciu a proclamación da Segunda República e as 

reformas que se realizaron para modernizar e democratizar a sociedade española. 
– Coñecer as causas que desencadearon a Guerra Civil española e saber explicar, coa axuda 
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de mapas, a evolución do conflito. 
– Rexeitar as formas de terror e represión impostas sobre a poboación durante o conflito e valorar 

o impacto da guerra sobre a poboación civil. 
– Comprender a situación política e económica de España ao finalizar o conflito. 
– Analizar o contexto social e político de Galicia entre 1898 e 1939. 
Tema 10. A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
– Coñecer as causas que desencadearon a Segunda Guerra Mundial. 
– Expor o desenvolvemento da guerra e identificar as súas ofensivas máis importantes. 
– Definir o concepto de ‘guerra total’ e explicar por que a Segunda Guerra Mundial se 
– considera como tal. 
– Describir  as  características  da  Segunda  Guerra  Mundial  en  canto  á  ocupación  de 

territorios e a violencia exercida sobre os seus habitantes. 
– Explicar o Holocausto xudeu e valorar o seu alcance como un acontecemento que 

marcou a historia a partir do século XX. 
– Describir as consecuencias demográficas, económicas e políticas do conflito. 
– Expor a fundación da Organización das Nacións Unidas, os seus órganos de goberno e o seu 

labor. 
– Coñecer o papel que xoga a ONU na actualidade. 
Tema 11. UN MUNDO DIVIDIDO: GUERRA FRÍA E DESCOLONIZACIÓN 
– Coñecer a evolución dos Estados Unidos e a URSS tras a Segunda Guerra Mundial. 
– Analizar as causas que explican a polarización do mundo en dous bloques antagónicos. 
– Expor  a  situación  de  Alemaña  durante  a  Guerra  Fría  e  as  consecuencias  do 

levantamento do muro de Berlín. 
– Identificar os principais conflitos da Guerra Fría. 
– Recoñecer as causas e as principais etapas do proceso de descolonización e situalo no seu 

contexto correspondente. 
– Describir as causas do conflito de Oriente Próximo e desenvolver as consecuencias de cada 

unha das guerras árabe-israelís. 
– Comprender a necesidade do neocolonialismo e o xurdimento do Terceiro Mundo. 
Tema 12. CAPITALISMO E COMUNISMO: DOUS SISTEMAS ENFRONTADOS 
– Expor as diferenzas entre o bloque capitalista e o bloque comunista e identificar as dúas 

potencias que se erixiron como líderes de cada un deles. 
– Entender o proceso de construción de Europa tras a Segunda Guerra Mundial. 
– Coñecer os factores que, tras a Segunda Guerra Mundial, lles permitiron aos Estados 

Unidos se converter no líder do mundo capitalista. 
– Explicar o proceso de crecemento que se deu nos EUA até chegar á crise enerxética en 

1973. 
– Describir que é o Estado do benestar e os piares sobre os que se sustenta. 
– Valorar a loita das mulleres pola igualdade e identificar as dificultades coas que se 

encontran para lograla. 
– Recoñecer as características da Unión Soviética, como unha gran potencia mundial, e o 

proceso de expansión do comunismo no mundo. 
– Identificar os cambios experimentados na URSS tras a morte de Stalin e coñecer as 

causas da crise e o afundimento do comunismo. 
– Analizar as características de dúas concepcións distintas da arte, dos EUA e da URSS, reflexo 

dos seus dous sistemas contrapostos de organización social: o Pop Art e o 
realismo socialista. 

Tema 13. ESPAÑA: A DITADURA FRANQUISTA (1939-19759 
–  Identificar as características básicas do sistema político franquista. 
–  Avaliar  as  políticas  económicas  emprendidas  polo  franquismo  na  posguerra  e  a 

situación de penuria económica á que tivo que facerlle fronte a poboación. 
–  Comprender a condición da muller durante o franquismo. 
–  Identificar os focos expulsores e receptores das migracións da década de 1960 así como 

as súas características principais. 
–  Describir os cambios da sociedade española a partir da década de 1960. 
–  Identificar os principais movementos de oposición ao franquismo e reflexionar de forma crítica 

sobre a represión que exerceu o réxime. 
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–  Analizar as causas da crise da ditadura desde principios dos anos 70. 
–  Coñecer a evolución política, social e económica de Galicia durante o franquismo 
Tema 14. O MUNDO ACTUAL 
–  Expor as causas do fin da división do mundo en bloques. 
–  Recoñecer as características da nova orde internacional e as causas que fixeron dos 

Estados Unidos a única superpotencia mundial. 
–  Describir a evolución europea posterior á caída do muro de Berlín. 
–  Explicar o desenvolvemento da construción da Unión Europea e as súas políticas. 
–  Detallar as causas e as características da crise económica mundial de 2008. 
–  Identificar os principais conflitos bélicos actuais en Europa, América, Asia e África, así como 

o papel do terrorismo no panorama internacional. 
–  Expor as características da arte no mundo actual.. 
–  Definir en que consiste a globalización e que efectos ten sobre a economía. 
Tema 15. TRANSICIÓN E DEMOCRACIA EN ESPAÑA 
–  Coñecer  o  proceso  de  transición  á  democracia  e  as  políticas  desenvolvidas  polos 

primeiros gobernos democráticos en España. 
–  Recoñecer os trazos esenciais da Constitución de 1978 e a estrutura territorial resultante 

do novo Estado das Autonomías. 
–  Detallar as características do Golpe de Estado do 23-F. 
–  Coñecer os principais partidos políticos españoles e o sistema electoral e analizar as 

medidas de goberno impulsadas polo PSOE e o PP. 
–  Apreciar as relaciones internacionais de España e o seu papel no mundo. 
–  Analizar os cambios sociais e económicos que se produciron na sociedade española 

durante as tres últimas décadas e a evolución do Estado do Benestar. 
–  Describir  o  desenvolvemento  político,  económico  e  demográfico  de  Galicia  en 

democracia. 
–  Analizar as correntes artísticas do século XX en España e en Galicia. 

 
 
4.  CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE. 

 
A continuación, presentamos nunha táboa os estándares de aprendizaxe coa súa temporalización 
e o grao mínimo de consecución, competencias correspondentes, os procedementos  e  
instrumentos  de  avaliación  e  detallamos  para  cada  estándar  de aprendizaxe o criterio de 
avaliación correspondente. 
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Xeografía e Historia 
 

1º de ESO 
 

Estándares de 

aprendizaxe 
Compet. 

clave 
Tempora- 

lización 
Mínimos esixibles Criterios de avaliación Instrumentos 

de avaliación 
Bloque 1: O Medio físico 

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

▪  CAA 
▪  CMCCT 
▪  CD 

Tema 8    Explica as características dos movementos que 
realiza a Terra 

Bloque 1 Crit. Aval. 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. 

   Traballos individuais e 
en grupo 

   Valoración do caderno 
   Actitude 

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

▪  CAA 
▪  CMCCT 
▪  CD 

Tema 8    Comprende o significado e función das 
coordenadas xeográficas 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.4. Localizar espazos xeográficos e 
lugares nun mapa ou imaxe satélite, utilizando datos de 
coordenadas xeográficas. 

   Actividades on line 
   Probas flexibles 
   Exames 

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

▪  CAA 
▪  CMCCT 
▪  CD 

Tema 9    Localiza no mapa as principais unidades do relevo 
dos cinco continentes 

   Enumera as formas do relevo que configuran a 
superficie terrestre e do fondo oceánico 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.5. Localizar no mapamundi físico as 
principais unidades do relevo mundiais e os grandes ríos e as 
grandes zonas climáticas e identificar as súas características. 

   Actividades on line 
   Exames 
   Traballos individuais e 
en grupo 

   Actitude 
▪ XHB1.6.1.  Localiza   nun 

mapa físico mundial os 
elementos e as referencias 
físicas principais: mares e 
océanos, continentes, illas e 
arquipélagos máis importantes, 
ríos e cadeas montañosas 
principais. 

▪  CAA 
▪  CMCCT 
▪  CD 
▪  CCL 

Tema 9, 10    Localiza nun planisferio os océanos da Terra, os 
principais mares e os ríos máis importantes 

   Diferenza as características dun océano e dun 
mar. 

   Describe o fenómeno das mareas e das correntes 
mariñas 

   Explica cal é a orixe das augas subterráneas 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.6. Ter unha visión global do medio 
físico, europeo e mundial e das súas características xerais. 

   Actividades on line 
   Exames 
   Traballos individuais e 
en grupo 

   Actitude 

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

▪  CAA 
▪  CMCCT 
▪  CD 
▪  CCL 

Tema 11, 12, 
13, 14 

     Explica que é a temperatura atmosférica, as 
precipitacións, a presión atmosférica, como se 
miden e en que unidades se expresa 

     Define os conceptos de latitude, altitude e 
continentalidade 

     Determina e indica cantas zonas climáticas hai na 
Terra. 

   Facer un esquema de clasificación dos distintos 
climas da Terra 

   Elaborar  un climograma, interprétao e extrae 
conclusións ao respecto 

     Localiza en que lugares da Terra se atopan os 
diferentes tipos de paisaxes 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.6. Ter unha visión global do medio 
físico, europeo e mundial e das súas características xerais. 

   Actividades on line 
   Exames 
   Traballos individuais 
   Actitude 

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

▪  CAA 
▪  CMCCT 
▪  CD 

Tema 9, 10      Indica no mapa os límites físicos de Europa, e os 
mares e océanos limítrofes coas costas europeas 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Ser capaz de describir as 
peculiaridades do medio físico europeo. 
 

   Exames 
   Traballos individuais 
   Valoración do caderno 
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Estándares de 

aprendizaxe 
Compet. 

clave 
Tempora- 

lización 
Mínimos esixibles Criterios de avaliación Instrumentos 

de avaliación 
▪  CCL 
▪  CAA 

1.7.1.3 Analiza o mapa formulado e indica os límites físicos de 
Europa, e os mares e océanos limítrofes coas costas 
europeas. 

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

▪  CAA 
▪  CMCCT 
▪  CD 

Tema 9, 10    Localiza no mapa as principais unidades do relevo 
de Europa, ríos, illas, penínsulas, estreitos 

   Localiza e sitúa os mares e océanos que bañan as 
costas do continente europeo 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.8. Situar no mapa de Europa as 
principais unidades e elementos do relevo continental. 
 
1.8.1.4 Observa o mapa do libro e localiza as principais formas 
do relevo de Europa 1.8.1.2 Clasifica os ríos europeos 

segundo a súa vertente e explica as sús 
características. 

   Actividades on line 
   Exames 
   Traballos individuais 
   Valoración do caderno 
   Actitude 

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

▪  CAA 
▪  CMCCT 
▪  CD 
▪  CCL 

Tema 13    Clasificación os distintos climas de Europa e 
localiza cada un no mapa 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.9. Coñecer, comparar e describir os 
grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo 
xeográfico europeo. 
1.9.1.11 Indica os factores que explican a variación da 
temperatura dun lugar. 
1.9.1.12 Define os conceptos de latitude, altitude e 
continentalidade. 
1.9.1.13 Determina e indica cantas zonas climáticas hai na 
Terra. 

1.9.1.14 Consulta un Atlas e elabora unha táboa de 

   Actividades on line 
   Exames 
   Traballos individuais 
   Valoración do caderno 
   Actitude 

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

▪  CAA 
▪  CMCCT 
▪  CD 

Tema 13    Observa o mapa climático de Europa, relaciona 
cada clima coa súa vexetación natural, e explica as 
características fundamentais das formacións 
vexetais predominantes  

Bloque 1 Crit. Aval. B1.9. Coñecer, comparar e describir os 
grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo 
xeográfico europeo. 
1.9.2.7 Realiza un esquema de clasificación dos distintos 
climas da Terra. 

   Actividades on line 
   Exames 
   Traballos individuais 
   Valoración do caderno 
   Actitude 

Bloque 3. A historia 

▪ XHB3.1.1. Identifica elementos 
materiais, culturais ou 

ideolóxicos que son herdanza do 
pasado. 

▪  CSC 
▪  CCEC 

Todos do 1 
ao 7 

   Identificar as principais obras artísticas 
   Relacionar con Grecia os Xogos Olímpicos 
   Identificar en Atenas a orixe da actual democracia 

Bloque 3 Crit. Aval. 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. 

   Actividades on line 
   Traballos individuais e 
en grupo 

   Valoración do caderno 
   Actitude 

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

históricas. 

▪  CSC 
▪  CAA 

Tema 1    Identifica e localiza os principais xacementos 
prehistóricos da Península Ibérica a partir da 
interpretación dun mapa. 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.2. Identificar, nomear e clasificar 
fontes históricas e explicar diferenzas entre interpretacións 
de fontes diversas. 

   Actividades on line 
   Valoración do caderno 
   Actitude 

▪ 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 

Tema 1    Indicar as distintas etapas da Prehistoria nas que 
teñen lugar os distintos cambios 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.3. 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 interpretación. 

   Actividades on line 
   Probas flexibles 
   Valoración do caderno 

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

▪  CSC 
▪  CMCCT 

Tema 2, 3    Explica en que zonas e en que época xurdiron as 
primeiras civilizacións urbanas 

     Identifica os pobos prerromanos e sitúaos 
cronolóxica e xeograficamente 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.4. Entender que os acontecementos e 
procesos ocorren ao longo do tempo e á vez no tempo 
(diacronía e sincronía). 

   Actividades on line 
   Exames 
   Traballos individuais 
   Valoración do caderno 
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Estándares de 

aprendizaxe 
Compet. 

clave 
Tempora- 

lización 
Mínimos esixibles Criterios de avaliación Instrumentos 

de avaliación 
     Diferenza os pobos celtas e celtiberos, sitúaos 
xeograficamente e sinala as principais tribos de 
cada un deles 

   Actitude 

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

▪  CSC 
▪  CCL 

Todos do 1 
ao 7 

 Bloque 3 Crit. Aval. B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e 
artístico con precisión, insertándoo no contexto adecuado. 

   Actividades on line 
   Probas flexibles 
   Exames 
   Traballos individuais e 
en grupo 

   Valoración do caderno 
▪ XHB3.6.1. Recoñece os cambios 

evolutivos ata chegar á especie 
humana. 

▪  CSC 
▪  CMCCT 

Tema 1      Explica as características dúas diferentes tipos de 
Homo, os instrumentos que usaban, de que lugar 
eran orixinarios e a súa expansión. 

     Describe o proceso de hominización, indica se se 
trata dun proceso lineal e xustifica a resposta 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.6. Entender o proceso de hominización.    Actividades on line 
   Probas flexibles 
   Exames 

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

▪  CSC 
▪  CMCCT 

Tema 4, 5    Sitúa cronoloxicamente a chegada dos pobos 
indoeuropeos á Península e establece as fases ou 
períodos nos que se produciu a súa chegada. 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.7. Datar a Prehistoria e a Idade Antiga e 
distinguir a diferente escala temporal de etapas como estas. 

   Actividades on line 
   Exames 
   Traballos individuais e 
en grupo 

   Valoración do caderno 
▪ XHB3.8.1. Realiza diversos tipos 

de eixes cronolóxicos e mapas 
históricos. 

▪  CSC 
▪  CMCCT 
▪  CAA 

Tema 1, 3, 5    Elabora un eixe cronolóxico que comprenda as 
diferentes etapas da Prehistoria 

   Elabora un eixe cronolóxico que comprenda as 
diferentes etapas da Grecia Antiga e outro sobre 
Roma cos seus principais sucesos históricos 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.8. Identificar e localizar no tempo e no 
espazo os procesos e acontecementos históricos máis 
salientables da Prehistoria e a Idade Antiga para adquirir unha 
perspectiva global da súa evolución. 

   Exames 
   Traballos individuais e 
en grupo 

   Valoración do caderno 
   Actitude 

▪ XHB3.9.1.  Explica   a 
diferenza entre os dous períodos 
en que se divide a prehistoria e 
describe as características 
básicas da vida en cada un. 

▪  CSC 
▪  CCL 
▪  CAA 

Tema 1    Coñece os trazos básicos das etapas prehistóricas 
Describe a vida cotiá e os xeitos de subsistencia 
dos seres humanos durante o Paleolítico 

   Explica o significado da palabra Neolítico e as 
actividades económicas dos seres humanos 
durante o Neolítico 

   Detalla as transformacións económicas e sociais 
que supuxo a aparición da metalurxia 

   Describe trazos das sociedades prehistóricas que 
construían megalitos 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.9. Coñecer as características da vida 
humana correspondentes aos dous períodos nos que se divide 
a Prehistoria: Paleolítico e Neolítico. 

   Actividades on line 
   Probas flexibles 
   Exames 
   Traballos individuais e 
en grupo 

   Valoración do caderno 
   Actitude 

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

▪  CSC 
▪  CAA 

Tema 1    Recoñece e explica a importancia da muller no 
desenvolvemento da economía e a vida cotiá da 
sociedade neolítica 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.9. Coñecer as características da vida 
humana correspondentes aos dous períodos nos que se divide 
a Prehistoria: Paleolítico e Neolítico. 

   Actividades on line 
   Probas flexibles 
   Exames 
   Traballos individuais e 
en grupo 

   Valoración do caderno 
   Actitude 

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

▪  CSC 
▪  CCEC 

Tema 1    Recoñece as características e o significado 
relixioso das Venus 

   Debuxa unha recreación dunha obra de arte 
rupestre e argumenta as diferentes interpretacións 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.10. Identificar os primeiros ritos 
relixiosos. 

   Traballos individuais e 
en grupo 

   Valoración do caderno 
   Actitude 
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Estándares de 

aprendizaxe 
Compet. 

clave 
Tempora- 

lización 
Mínimos esixibles Criterios de avaliación Instrumentos 

de avaliación 
relixiosas deste tipo de arte. 

 

▪ 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 

Tema 2    Localiza onde están situados Exipto e 
Mesopotamia, e que ríos atravesan os seus 
territorios 

   Indica o funcionamento do goberno das cidades 
mesopotámicas, e o papel que tiñan nel os 
funcionarios, os sacerdotes e os soldados. 

   Indica en que se diferencian unha cidade-Estado, 
un reino e un imperio, e explica que reinos e 
imperios se instalaron en Mesopotamia, e que 
territorios abrangueron 

   Explica os poderes que tiña en Exipto o faraón 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.11. Coñecer algunhas características da 
vida humana neste período así como o establecemento e a 
difusión de diferentes culturas urbanas, despois do neolítico. 

   Actividades on line 
   Exames 
   Traballos individuais e 
en grupo 

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

▪  CSC 
▪  CAA 

Tema 4    Describe a vida cotiá e as actividades económicas 
dos celtas a partir da observación dunha ilustración 
na que se reconstrúe como era un poboado celta. 

   Describe a vida cotiá e as actividades económicas 
dos iberos a partir da observación dunha 
ilustración na que se reconstrúe como era un 
poboado íbero. 

   Identifica os pobos que colonizaron a Hispania 
prerromana e sitúaos cronolóxica e 
xeograficamente axudándose de textos e mapas. 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.12. Recoñecer a importancia do 
descubrimento da escritura. 

   Exames 
   Traballos individuais e 
en grupo 

   Valoración do caderno 

▪ XHB3.14.1. Explica como mate- 
rializaban os exipcios a súa 
crenza na vida do alén. 

▪  CSC 
▪  CCEC 
▪  CCL 

Tema 2    Explica a razón pola que no antigo Exipto se 
momificaban os defuntos 

   Recoñece as características arquitectónicas dunha 
pirámide e relaciónaas coa procura da vida no 
alén. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.14. Identificar as principais 
características da relixión exipcia. 

   Traballos individuais e 
en grupo 

   Valoración do caderno 

▪ XHB3.16.1. Identifica trazos da 
organización socio-política e 
económica das poles gregas a 
partir de fontes históricas de 
diferentes tipos. 

▪  CSC 
▪  CAA 

Tema 3    Observa a imaxe da polis, describe os diferentes 
elementos que a forman e detalla as actividades 
que se realizan na ágora 

   Establecer as principais características da 
organización social e política de Esparta, Atenas e 
os reinos helenísticos 

   Comprende o carácter politeísta da relixión grega e 
romana, enumera os principais deuses gregos e 
romanos 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.16. Coñecer os trazos principais das 
“polis” gregas e a transcendencia do concepto “Democracia”. 

   Actividades on line 
   Probas flexibles 
   Exames 
   Traballos individuais e 
en grupo 

   Valoración do caderno 
   Actitude 

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

▪  CSC 
▪  CCL 
▪  CAA 

Tema 3    Indica as principais diferenzas e similitudes entre o 
sistema democrático ateniense e a democracia 
occidental actual. 

 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.16. Coñecer os trazos principais das 
“polis” gregas e a transcendencia do concepto “Democracia”. 

   Probas flexibles 
   Exames 
   Traballos individuais 
   Actitude 

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

▪  CSC 
▪  CAA 

Tema 3    Analiza o mapa histórico e explica cales foron as 
grandes áreas de colonización dos gregos, e cita 
algunha colonia de cada unha delas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.17. Entender a transcendencia do 
concepto de colonización”. 

   Actividades on line 
   Probas flexibles 
   Exames 

▪ XHB3.19.1. Explica as 
características esenciais da arte 

▪  CSC 
▪  CCEC 

Tema 3    Identifica e describe as características das ordes 
dórica, xónica, e corintia 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.19. Entender o alcance do “clásico” na 
arte e a cultura occidentais . 

   Exames 
   Traballos individuais e 
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Estándares de 

aprendizaxe 
Compet. 

clave 
Tempora- 

lización 
Mínimos esixibles Criterios de avaliación Instrumentos 

de avaliación 
grega e a súa evolución no 
tempo 

▪  CCL    Describe con detalle un edificio o Partenón 
. Recoñece as principais etapas da escultura grega 
 
 

en grupo 
   Valoración do caderno 

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

▪  CSC 
▪  CAA 

Tema 5    Describe o proceso de expansión do Imperio 
romano, as súas fases e os territorios conquistados 
en cada fase. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.20. Caracterizar os trazos principais da 
sociedade, economía e cultura romanas e recoñecer os 
conceptos de cambio e continuidade na historia da Roma 
antiga. 

   Traballos individuais e 
en grupo 

   Caderno 

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

▪  CSC 
▪  CAA 

Tema 5    Identifica as características dos sistemas de 
goberno da República e do Imperio describindo 
con detalle as súas diferenzas. 

   Recoñece e sitúa cronoloxicamente o período da 
Pax romana e sinala as particularidades da 
organización social e política romana durante este 
período. 

   Identifica as características da organización e os 
grupos sociais durante a República e o Imperio 
describindo con detalle as diferenzas existentes en 
ambos os dous períodos 

   Describe os principais aspectos da crise social, 
económica e política do Imperio romano no século 
III d. C. 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.20. Caracterizar os trazos principais da 
sociedade, economía e cultura romanas e recoñecer os 
conceptos de cambio e continuidade na historia da Roma 
antiga. 

   Actividades on line 
   Probas flexibles 

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

▪  CSC 
▪  CCEC 
▪  CAA 

Tema 3, 5, 6    Recoñece e describe con detalle os principais 
monumentos e edificios da Roma imperial. 

   Compara un templo romano e un grego 
identificando as súas similitudes e diferenzas 

   Analiza a ilustración do Panteón de Roma e 
describe os elementos adoptados da arquitectura 
grega e as achegas romanas que incorpora 

   Compara o carácter idealista da escultura grega co 
realismo da romana 

   Identifica as partes dun teatro romano e compárao 
cun grego. 

   Recoñece e describe con detalle a estrutura dunha 
cidade romana e os seus principais edificios e 
infraestruturas 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.21. Identificar e describir os trazos 
característicos de obras da arte grega e romana, diferenciando 
entre os que son específicos. 

   Actividades on line 
   Probas flexibles 
   Exames 
   Caderno 

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

▪  CSC 
▪  CAA 

Tema 5,6    Describe a conquista romana de Hispania, as 
súas fases e os territorios conquistados en cada 
fase nun mapa 

   Analiza un mapa histórico da Península Ibérica en 
época romana e sinala cales foron as provincias 
nas que dividiu Hispania 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.22. Establecer conexións entre o pasado 
da Hispania romana e o presente. 

   Exames 
   Traballos individuais e 

en grupo 
   Valoración do caderno 
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Estándares de 

aprendizaxe 
Compet. 

clave 
Tempora- 

lización 
Mínimos esixibles Criterios de avaliación Instrumentos 

de avaliación 
▪ XHB3.22.2. Analiza exemplos do 

legado romano que sobreviven 
na actualidade. 

▪  CSC 
▪  CCEC 
▪  CAA 

Tema 5,6    Describe a cidade de Lucus Augusti e emprega a 
información para completar unha ficha coas 
principais características desta cidade. 

   Sinala o equivalente galego de diversas palabras 
latinas e identifica a orixe latina de numerosas 
palabras da lingua galega 

     Describe con detalle tres edificios públicos 
romanos 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.22. Establecer conexións entre o pasado 
da Hispania romana e o presente. 

   Exames 
   Traballos individuais e 
en grupo 

   Valoración do caderno 

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

▪  CSC 
▪  CCEC 

Tema 5,6    Identifica os elementos da cultura romana que 
adoptaron os hispanos e sinala cales deles se 
manteñen na actualidade. 

   Identificar algúns restos romanos existentes na 
propia Comunidade 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.22. Establecer conexións entre o pasado 
da Hispania romana e o presente. 

   Actividades on line 
   Exames 
   Traballos individuais e 
en grupo 

   Valoración do caderno 
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Xeografía e Historia 
2º de ESO 

 

 
 

Estándares de 
aprendizaxe 

 

Compet
. clave 

 

Tempora- 
lización 

 
Mínimos esixibles 

Criterios de avaliación Instrumentos 
de avaliación 

Bloque 3. A historia 

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

▪  CSC 

▪  CCEC 

Temas 1-8 
Set a Feb 

Recoñecer a herdanza do patrimonio artístico, a 
herdanza do Camiño de Santiago e a pervivencia 
dos preceptos do Islam 

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. 

Traballos 
Actitude 

▪ 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 

Temas   1-8 
Set a Feb 

Ordenar   cronolóxicamente   as   etapas   principais   
dos períodos estudados. 

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. 

Probas 
Traballos: esquemas 

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

▪  CSC 

▪  CMCCT 

Temas 1-8 
Set a Feb 

Realizar un eixe cronolóxico da historia do Imperio 
Bizantino, das etapas do Islam e da Idade Media na 
Europa feudal. 

Comentar mapas históricos da expansión musulmá e 
da  Reconquista na Pen. ibérica 

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. 

Probas 
Traballos: eixes 

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

▪  CSC 

▪  CCL 

Temas 1-8 
Set a Feb 

Definir os principais conceptos históricos da Idade 
media e dos diferentes estilos artísticos: bizantino, 
musulmá, románico e gótico. 

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

Probas 
Caderno  
Traballos  
Actitude 

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

▪  CSC Tema 3 
Out 

Analizar as características da sociedade feudal 
para comprender o poder dos reis e as condicións 
de vida dos nobres, os clérigos e os campesiños. 

B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias Probas 
Traballos: power point 
Caderno: preguntas libro, 
esquemas, comentario de 
textos 

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

▪  CSC 

▪  CCEC 

Tema 1, 2 
Set 

Coñecer    a    orixe    do    islam    e    os    
preceptos fundamentais da súa relixión. 

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

Probas 
Caderno: preguntas libro 
Actitude 

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

▪  CSC 

▪  CCEC 

▪  CMCCT 

▪  CCL 

Tema 2 
Set-Out 

Coñecer o proceso de expansión do islam. B3.9. Analizar a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns, nos 
seus aspectos socioeconómicos, políticos e culturais 

Probas 
Traballos: mapa histórico 
Caderno: resumo 

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

 

▪  CSC 

▪  CAA 

Tema 4, 7 
Nov 

Explicar o proceso de formación e expansión dos 
principais reinos e condados cristiáns 
medievais, a súa repoboación e a súa 
organización. 

 

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

Probas 
Traballos: mapas históricos 
Caderno: preguntas libro, 
fichas 

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

▪  CSC 

▪  CCEC 

Tema 4 
Nov 

Entender a importancia do Camiño de Santiago na 
Idade Media e valorar a achega cultural das 
comunidades peregrinas. 

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

Probas 
Traballos: power point 
Actitude 
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Estándares de 
aprendizaxe 

 

Compet
. clave 

 

Tempora- 
lización 

 
Mínimos esixibles 

Criterios de avaliación Instrumentos 
de avaliación 

▪  CCL 

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

▪  CSC Tema 6 
Xan 

Coñecer  as  causas  e  consecuencias  da  crise  
de finais da Idade Media. 

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

Probas 
Traballos: power point, 
esquema 
Caderno: preguntas libro 
Actitude 

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

▪  CSC 

▪  CCEC 

▪  CCL 

Tema  2,  5, 
8 
Out, Dec, 
Feb 

Coñecer as características principais da 
arquitectura, a escultura e a pintura románicas, 
góticas e da arte musulmá.. 

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

Probas 
Traballos: power point, 
comentarios de obras 
Caderno: esquemas 
Actitude 

Bloque 1. O medio físico 

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

▪  CAA 

▪  CMCCT 

▪  CD 

Tema 9 
Feb-Mar 

Localizar as principais unidades do relevo da 
península 
Ibérica e dos arquipélagos españois nun mapa 

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

Probas 
Traballos: mapas físicos 

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

▪  CAA 

▪  CMCCT 

▪  CD 

Tema 9 
Feb-Mar 

Localizar as principais unidades de relevo de Galicia 
nun mapa 

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

Probas 
Traballos: mapas físicos 

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

▪  CAA 

▪  CMCCT 

▪  CD 

▪  CCL 

Tema 9 
Feb-Mar 

Localizar  os  diversos  tipos  de  climas  que  existen  
na península Ibérica. 

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

Probas 
Traballos: mapas climas 

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

▪  CAA 

▪  CMCCT 

▪  CD 

Tema 9 
Feb-Mar 

Localizar  os  diversos  tipos  de  climas  que  existen  
en 
Galicia 

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

Probas 
Traballos: mapas climas 

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

▪  CAA 

▪  CMCCT 

▪  CD 

Tema 9 
Feb-Mar 

Describir as diversas paisaxes naturais e humanizadas 
de 
España. 

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

Probas 
Traballos: mapas, power point 
Caderno: esuemas 

Bloque 2. O espazo humano 

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

▪  CAA 

▪  CMCCT 

▪  CSC 

▪  CD 

Tema 10 
Abr 

Coñecer a desigual distribución da poboación mundial. B2.1.  Comentar  a  información  en  mapas  do  mundo  sobre  a 
densidade de poboación e as migracións. 

Probas Traballos: mapa 
Caderno: preguntas libro 
Actitude 

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

▪  CAA 

▪  CMCCT 

▪  CSC 

▪  CD 

Tema 12 
Maio 

Localizar  no  mapa  as  principais  rutas  das  
migracións actuais. 

Comprender  as  consecuencias  económicas,  
sociais  e culturais das migracións. 

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

Probas 

Traballos: mapas Caderno: 
preguntas libro Actitude 
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Estándares de 
aprendizaxe 

 

Compet
. clave 

 

Tempora- 
lización 

 
Mínimos esixibles 

Criterios de avaliación Instrumentos 
de avaliación 

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

▪  CAA 

▪  CCL 

▪  CSC 

▪  CD 

Tema 10 
Abr 

Definir  as  características  da  poboación  europea:  
os índices de natalidade e fecundidade, a esperanza 
de vida e a taxa de mortalidade. 

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

Probas 

Traballos: pirámides Caderno: 
preguntas libro Actitude 

• XHB2.3.2. Analiza en  distintos 
mediosos movementos migratorios 
nas últimas tres décadas en España. 

▪  CAA 

▪  CMCCT 

▪  CSC 

▪  CD 

▪  CCL 

Tema 12 
Maio 

Coñecer as migracións da poboación española na 
historia recente,   a   partir   da   análise   de   
gráficas   e   datos demográficos. 

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

Probas 

Traballos: gráficoCaderno: 
esquemas 

Actitude 

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

▪  CAA 

▪  CMCCT 

▪  CSC 

▪  CD 

▪  CCL 

Tema 12 
Maio 

Coñecer as migracións da poboación de Galicia, a 
partir da análise de gráficas e datos demográficos. 

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

Probas 
Traballos : gráficas 
Caderno: esquemas 
Actitude 

▪ 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 

Tema 13 
Maio 

Interpretar un  mapa sobre a  distribución da 
poboación urbana no mundo. 

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. 

Probas 
Traballos: mapas 
Actitude 

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

▪  CAA 

▪  CMCCT 

▪  CSC 

▪  CD 

▪  CCL 

Tema 14 
Xuño 

Identificar nun mapa os parques nacionais e os 
espazos protexidos de España. 

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

Probas 
Traballos : mapas 
Actitude 

▪ 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 

Tema 10, 
14 
Abr, Xuño 

Coñecer a distribución desigual dos recursos naturais 
no mundo. 

Saber  como  se  reparte  a  poboación  mundial  e  a  
súa actividade económica. 

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

Probas 
Traballos : gráficas 
Caderno: resumos 
Actitude 
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Xeografía e Historia 

3º de ESO 
 

Estándares de 
aprendizaxe 

Compet. 
clave 

Tempora- 
lización Mínimos esixibles Criterios de 

avaliación 
Instrumentos 
de avaliación 

Bloque 1. O medio físico 

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

▪  CAA 

▪  CMCCT 

▪  CCL 

▪  CD 

Tema 8 
Feb 

Distingue as características e usos das diversas 
proxeccións cartográficas 
Compara unha proxección de Mercator cunha de 
Peters. 
Distingue e utiliza os signos convencionais dos mapas 
e dos planos 

Bloque 1 Crit. Aval B1.1. 
Localizar e interpretar espazos 
xeográficos e lugares nun mapa 
ou imaxe satélite 

Probas 
Traballos : mapas, imaxes 
satélite 

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

▪  CAA 

▪  CMCCT 

▪  CD 

Tema 8 
Feb 

Localiza a cidade e o accidente xeográfico a partir 
dunhas coordenadas xeográficas. 

Bloque  1  Crit.  Aval  B1.1.  Localizar  
e  interpretar  espazos xeográficos e 
lugares nun mapa ou imaxe satélite 

Probas 
Traballos: mapas políticos 

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

▪  CAA 

▪  CMCCT 

▪  CCL 

▪  CD 

Tema 8 
 
Feb 

Identifica e localiza as principais cordilleiras e ríos 
dos continentes 
Recoñece  as  principais  unidades  do  relevo 
español, ríos e costas. 
Identifica  nun  mapa  os  principais  climas  do mundo. 
Recoñecer as paisaxes de cada clima. 

 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.1. 
Localizar e interpretar espazos 
xeográficos e lugares nun mapa 
ou imaxe satélite. 

Probas 
Traballos : mapas 

Bloque 2. O espazo humano 

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

▪  CCL 

▪  CMCCT 

▪  CD 

▪  CAA 

▪  CSC 

Tema 8 
 
Feb 

Define  que  é  o  Estado  e  explica  que  papel 
desempeñan as fronteiras nos Estados. 
Enumera e  sitúa nun mapa  as Comunidades 
Autónomas e as provincias hai en España 
Distingue    cales    son    as    institucións de 
autogoberno das Comunidades Autónomas. 

 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Coñecer a 
organización administrativa e territorial 
de España. 

Probas 
Traballos : mapa político de 
España 
Caderno: preguntas libro, 
esquema 
Actitude 

▪ 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 

 
Tema 9 
Feb-Mar 

Analiza un gráfico da poboación ocupada en España e 
interpreta os seus  datos correctamente 

 

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

Probas 
Traballos : gráficas 
Caderno: preguntas libro 
Actitude 

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

▪  CD 

▪  CAA 

▪  CSIEE 

▪  CMCCT 

Tema 11 
Abr 

Cita os  países que sexan principais produtores de 
fontes de enerxía tradicionais 
Indica  cales  son  os  países  que  teñen  unha maior 
variedade de produtos enerxéticos 
Indica   os   países   con   maior   produción   de enerxía 
e os maiores consumidores 

 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.6. 
Localizar os recursos agrarios e 
naturais no mapa mundial. 

Probas 
Traballos: mapas 
Actitude 

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

▪  CCL 

▪  CAA 

Tema 11 
Abr 

Sinala cales son as vantaxes e os inconvenientes que 
presentan as diferentes fontes de enerxía renovables 
Cita as fontes de enerxía renovables máis utilizadas. 

 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.6. 
Localizar os recursos agrarios e 

Probas 
Caderno: resumos, 
esquemas 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Compet. 
clave 

Tempora- 
lización Mínimos esixibles Criterios de 

avaliación 
Instrumentos 
de avaliación 

▪  CSIEE 

▪  CMCCT 

naturais no mapa mundial. Actitude 

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

▪  CCL 

▪  CMCCT 

▪  CD 

▪  CAA 

▪  CSC 

▪  CSIEE 

Tema 10 
Abr 

Determina  cales  son  os  países  que desembarcan máis 
capturas e onde pescan as súas flotas. 
Caracteriza  a  pesca  costeira  e  a  pesca  de altura 
Indica nun mapa en que zonas do mundo se encontran 
as áreas sobreexplotadas de pesca 

 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.7. Explica e 
localiza os tipos de pesca e os seus 
problemas. 

Probas 
Traballos : power point 
Caderno:esquemas 
Actitude 

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

▪  CCL 

▪  CAA 

▪  CSIEE 

Tema 12 
Abr 

Localiza nun mapa os países máis 
industrializados do mundo 
Indica  cales  son  os  principais  elementos  do 
proceso industrial e defíneos 
Elabora un mapa conceptual das actividades industriais 
Indica as vantaxes e os inconvenientes que supoñen os 
procesos de deslocalización comentando brevemente o 
mapa. 
Localiza  onde  se  concentra  a  industria  en 
España 
Identifica os principais problemas que afectan de  forma  
negativa  a  competitividade  da industria española 

 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.8. Explicar a 
distribución desigual das rexións 
industrializadas no mundo. 

Probas 
Traballos : mapas 
Caderno: mapa conceptual, 

resumos 
Actitude 

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

▪  CAA 

▪  CCL 

▪  CSC 

▪  CSIEE 

Tema 15 
Maio-Xuño 

Elabora unha ficha sobre algunhas das grandes 
organizacións económicas internacionais 
Comercio Exterior: principais países exportadores e 
importadores 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.10. Entender 
os fluxos e os bloques comerciais 

Probas 
Caderno: esquemas 
Actitude 

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

▪  CAA 

▪  CCL 

▪  CSC 

▪  CSIEE 

Tema 15 
Maio-Xuño 

Coñece o significado das siglas dos bloques comerciais 
e que países non están integrados nalgún destes  
bloques 

 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.10. 
Entender os fluxos e os bloques 
comerciais. 

 
. 

Probas 
Caderno: esquems 
Actitude 

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

▪  CAA 

▪  CCL 

▪  CCEC 

▪  CSIEE 

▪  CD 

Tema 15 
Maio-Xuño 

Recoñece  os  principais  tipos  de  turismo  a  nivel 
mundial. 

Principais zonas do mundo emisoras e receptoras de 
turistas 

 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.11. Analizar 
o desenvolvemento do turismo e a 
súa importancia económica. 

Probas 
Traballos: mapas 
Caderno: preguntas libro, 
resumos 

Actitude 

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

▪  CAA 

▪  CCL 

▪  CCEC 

▪  CSIEE 

▪  CD 

Tema 14 
Maio 

Tipos de turismo en España e Galicia. Principais zonas 
turísticas. 

Recoñece   as   causas   e   as   consecuencias   do turismo 
básicos 
Busca información sobre os fondos, programas ou 
axencias da ONU 
Explica que función realiza o Consello da UE e o 
Parlamento Europeo. 

 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.11. Analizar 
o desenvolvemento do turismo e a 
súa importancia económica. 

Probas 
Traballos: mapas 
Caderno: preguntas libro, 
resumos 
Actitude 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Compet. 
clave 

Tempora- 
lización Mínimos esixibles Criterios de 

avaliación 
Instrumentos 
de avaliación 

Bloque 3. A 
historia 

 

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

▪  CSC 

▪  CAA 

▪  CCEC 

Tema 5 
Dec 

Describe os principais aspectos da crise social, 
económica e política do Imperio hispánico no século XVII 
Describe as consecuencias que tivo para a economía 
española o descenso das remesas de ouro e prata 
procedente de América 

 

Bloque 3 Crit. Aval. 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. 

Probas 
Caderno: preguntas libro, 
esquemas 
Actitude 

▪ 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 

Tema  1,  3, 
4, 5 
Set, Nov, 
Dec 

Analiza e compara con detalle as monarquías feudais e 
as monarquías autoritarias 
Describe as actuacións dos Reis Católicos para fortalecer 
o seu poder na Coroa de Castela e na Coroa de Aragón. 
Describe a organización e o funcionamento dos órganos 
de goberno da monarquía en tempos de Carlos I e Filipe 
II e valora cales eran as institucións máis relevantes 
Analiza a forma de gobernar de Carlos I e a súa política 
imperial como causa de malestar nos reinos hispánicos 
e orixe das Xermanías. 
Describe e analiza os conflitos internos aos que tivo que 
facerlle fronte Filipe II e detalla as súas causas 
Explica  a  política  de  Unión  de  Asmas  do 
Conde-duque de Olivares. 

 

Bloque 3 Crit. Aval. 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. 

Probas 
Traballos : eixe cronolóxico 
Caderno 
Actitude 

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

▪  CSC 

▪  CMCCT 

Tema 4, 5 
Nov, Dec 

Elabora un eixe cronolóxico que comprenda os diferentes 
reinados da monarquía hispánica no século XVI e XVII 

 

Bloque 3 Crit. Aval. 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. 

Probas 
Traballos : eixe croolóxico, 
mapas históricos 
Actitude 

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

▪  CSC 

▪  CCL 

Tema 2, 7 
Out, Feb 

Realiza  unha  análise  detallada  e  exhaustiva dunha 
obra de arte 

 Probas 
Traballos: comentario de 
obras artísticas 
Actitude 

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

▪  CSC 

▪  CAA 

Tema 1 
Set 

Describe de forma razoada e argumentada as 
transformacións económicas, sociais e políticas 
que  dan  inicio  á  Idade  Moderna  a  finais  do século 
XV. 

 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.6. Comprender a 
significación histórica 
da etapa do Renacemento en Europa. 

Probas 
Caderno: esquemas 

Actitude 

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

▪  CSC 

▪  CCEC 

▪  CMCCT 

▪  CCL 

Tema 1, 2 
Set, Out 

Describe os tres grandes principios do luteranismo 
Busca información na Internet sobre Erasmo de 
Rotterdam 
Completa  unha  táboa  establecendo  as principais 
características e os artistas máis destacados da pintura, 
a escultura e a arquitectura do Renacemento italiano. 
Describe o estilo pictórico del Greco 
Realiza unha análise detallada e exhaustiva dunha obra 
de arte 

Bloque  3  Crit.  Aval.  B3.8.  Coñecer  
a  importancia  da  arte renacentista e 
barroca en Europa e en América 

Probas 
Traballos : power point, 
comentario de obras 
Caderno: esquemas 
Actitude 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Compet. 
clave 

Tempora- 
lización Mínimos esixibles Criterios de 

avaliación 
Instrumentos 
de avaliación 

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

▪  CSC 

▪  CCEC 

▪  CAA 

▪  CCL 

Tema 1, 7 
Set, Feb 

Interpreta e analiza diversos textos de autores 
relacionados coa Reforma e a Contrarreforma 
Caracteriza os principais trazos da arquitectura barroca, 
da escultura barroca e trazos comúns dos pintores do 
Barroco 
Describe os temas que trata a pintura barroca española 
Describe o estilo pictórico de Velázquez 
Identifica e diferenza nunha listaxe características da arte 
barroca e da arte renacentista sinalando unha obra de 
arte que caracterice cada un dos trazos da arte barroca 
e renacentista identificados. 

 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.9. 
Coñecer a importancia dalgúns 
autores e obras destes séculos. 

Probas 
Traballos : comentario de 
textos, de obras artísticas 
Caderno: esquema 
Actitude 

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

▪  CSC 

▪  CAA 

Tema 1, 6 
Set, Xan 

Identifica  as  características  da  organización 
estamental e os grupos sociais 

Identifica as características do absolutismo e da 
monarquía autoritaria describindo con detalle as súas 
diferenzas 

Describe como o Parlamento inglés limitaba o poder 
real no século XVII a partir da interpretación dun 
esquema e comenta por que o sistema político inglés 
non é unha monarquía absolutista. 

 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.10. 
Comprender a diferenza entre os 
reinos medievais e as monarquías 
modernas. 

Probas 
Caderno: esquemas, 
preguntas libro 
Actitude 

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

▪  CSC 

▪  CAA 

Tema 3 
Nov 

Explica  como  o  matrimonio  de  Isabel  I  e 
Fernando II supuxo a orixe da Unión dinástica 

 Probas 
Caderno: preguntas libro 
Actitude 

▪ 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 

Tema 3 
Nov 

Sitúa no seu contexto histórico o descubrimento e  
conquista  de  América  e  as  súas características 
relacionando este suceso coa creación de novas rutas 
comerciais cara ao afastado Oriente. 
Identifica, coñece e localiza os as rutas das viaxes de 
Colón entre América e Europa 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.12. Entender os 
procesos de conquista e colonización, e 
as súas consecuencias 

Probas 
Traballos : mapa 
Caderno: preguntas libro 
Actitude 

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

▪  CSC 

▪  CAA 

▪  CCL 

Tema 4, 5 
Nov, Dec 

Identifica as civilizacións precolombinas localizándoas 
xeograficamente e sinalando as súas características ou 
trazos comúns 
Identifica as características da organización da 
sociedade colonial 
Describe os efectos da chegada de metais preciosos á 
Península no século XVI 
Explica as repercusións e consecuencias que supuxo a 
"revolución dos prezos" do século XVI nos reinos 
hispánicos. 
Identificar as consecuencias da colonización de América 
nos diferentes ámbitos da sociedade, a economía, a 
política e a cultura tanto en Europa como en América 
Analiza e caracteriza a situación dos pobos indíxenas  
americanos  e  os  efectos demográficos da colonización 
de América 

 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.12. Entender os 
procesos de conquista e colonización, e 
as súas consecuencias. 

Probas 
Caderno: resumo, preguntas 
libro 
Actitude 

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

▪  CSC 

▪  CAA 

Tema  2,  6, 
7 
Out, Xan, 

Elabora un esquema sobre a división relixiosa de   
Europa   na   Idade   Moderna   Indica   as principais 
diferenzas e similitudes entre o catolicismo e o 

 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.13. Coñecer 
trazos das políticas internas e as 

Probas 
Traballos : mapa histórico 
Caderno: esquema 
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clave 

Tempora- 
lización Mínimos esixibles Criterios de 
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de avaliación 

"Trinta Anos". Feb protestantismo 
Analiza un mapa histórico sobre a división relixiosa  da  
Europa   moderna  sinalando  as áreas  de  influencia  
das  diferentes  relixións neste período 
Describe a guerra dos Trinta Anos e as causas polas que 
se implicou a monarquía hispánica neste conflito. 
Describe as perdas territoriais en Europa do imperio 
hispánico durante o século XVII 
Explica as consecuencias que supuxo a Paz de Westfalia 
respecto ao mapa político de Europa e a concepción da 
liberdade relixiosa 
Caracteriza  as  causas  que  fixeron  da  guerra dos 
Trinta Anos unha guerra tan prolongada e explica as 
consecuencias do conflito sobre a poboación europea. 

relacións exteriores dos séculos XVI e 
XVII en Europa. 

Actitude 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Compet. 
clave 

Tempora- 
lización 

 

Mínimos esixibles Criterios de 
avaliación 

Instrumento
s de 
avaliación 

Bloque 1. O século XVIII en Europa ata 1789 

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

▪  CSC 

▪  CAA 

▪  CCL 

Tema 1 
Set 

Describe o sistema político que pre-dominaba en Europa no 
século XVIII e compárao co Parlamentarismo inglés 

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

Probas 
Traballos : comentario de texto 
Caderno: esquemas 
Actitude 

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

▪  CSC 

▪  CAA 

▪  CCL 

Tema 1 
Set 

Expón as características do Antigo Réxime e as causas da 
súa crise 

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

Probas 
Caderno: preguntas 
libro, esquemas 
Actitude 

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

▪  CSC 

▪  CCEC 

▪  CCL 

Tema 1 
Set 

Explica que foi a Ilustración, os seus obxectivos e cita 
algúns dos seus principais representantes 

Define  en  que  consistiu  o  Despotismo  Ilustrado  e  as 
actuacións dos seus monarcas 

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

Probas 
Caderno: preguntas 
libro, resumo 
Actitude 

 

Bloque 2. A era das revolucións liberais 

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

▪  CSC 

▪  CAA 

▪  CCL 

Tema 2 
Out 

Explica   a   influencia   da   Ilustración   e   a   Revolución 
americana no estalido da Revolución francesa 

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

 

Actitude 

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

▪  CSC 

▪  CAA 

▪  CCL 

Tema 2 
Out 

Completa unha táboa   coa información relativa ás fases da 
Revolución: período, grupo dirixente, labor de goberno, 
problemas, etc. 

Completa unha táboa  coa información relativa ás fases da 
Revolución: período, grupo dirixente, labor de goberno, 
problemas, etc. 

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

Probas 
Caderno: táboas 
Actitude 

 

Bloque 3. A Revolución Industrial 

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

▪  CSC 

▪  CAA 

▪  CCL 

Tema 3 
Nov 

Enumera as vantaxes que tiña Gran Bretaña sobre o resto de 
países para se converter no prioneiro da industrialización 

 

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

Probas 
Caderno: esquema 
Actitude 

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

▪  CSC 

▪  CSIEE 

▪  CCL 

Tema 3 
Nov 

Describe  os  cambios  sociais  que  supuxo  a industrialización 
e as diferenzas coa vella sociedade estamental 

Describe as distintas ideoloxías que naceron a raíz dos 
cambios que se produciron na sociedade 

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

Probas 
Traballos : comentario 
de textos 
Caderno: esquemas 
Actitude 
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clave 

Tempora- 
lización 

 

Mínimos esixibles Criterios de 
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Instrumento
s de 
avaliación 

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

▪  CSC Tema 4, 5 
Nov, Dec 

Describir os feitos máis relevantes dos reinados de Fer- nando 
VII e Isabel II e explicar os principais conflitos aos que tiveron 
que lles facer fronte. 

Expón os problemas que dificultaron a modernización da 
agricultura  en  España  e  sitúa  nun  mapa  como  se 
distribuía a propiedade 

Argumenta se a Revolución Industrial foi un éxito ou un fracaso 
en España 

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

Probas 
Traballos : comentario 
de texto, mapas 
Caderno: esquemas 
Actitude 

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

▪ 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 

Tema 6 
Xan 

Explica as causas do imperialismo e as xustificacións que se 
deron para lexitimalo 

Enumera  os  imperios  colioniiais  máis  importantes  e 
coñece as zonas que ocuparon 

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. 

Probas 
Traballos : mapa 
histórico 
Caderno:preguntas libro, 
esquema 
Actitude 

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

▪  CSC 

▪  CAA 

Tema 6 
Xan 

Explica as causas do conflito entre os países europeos nas 
colonias 

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

Probas 
Caderno: comentario de textos 
Actitude 

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

▪  CSC 

▪  CAA 

Tema 7 
Xan 

Explica as fases da guerra e os acontecementos e carac- 
terísticas de cada unha delas 

Describe as características da Primeira Guerra Mundial, en 
relación ao tipo de exército, implicación da poboación, papel da 
propaganda 

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

Probas 
Caderno: preguntas, resumos 
Actitude 

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

▪  CSC 

▪  CAA 

Tema 7 
Xan 

Explica as consecuencias que tivo a guerra sobre o mapa 
político europeo 

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

Probas 
Traballos : mapa histórico 
Caderno: resumo 
Actitude 

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

▪  CSC 

▪  CAA 

▪  CCL 

Tema 7 
Xan 

Expón  as  consecuencias  que  tivo a  Guerra  Mundial  a 
distintos niveis 

Identifica os problemas pendentes  que levaron a unha 
nova guerra mundial anos máis tarde 

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

Probas 
Caderno: 
esquemas, 
preguntas libro 
Actitude 

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

▪  CSC 

▪  CAA 

▪  CCL 

Tema 7 
Xan 

Expón   o   contexto   no   que   se   desencadeou   unha 
revolución en Rusia: forma de goberno, grupo social dominante, 
situación económica, etc 

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

Probas 
Caderno: esquemas 
Actitude 

▪ XHB4.5.1.                   Comenta 
analiticamente cadros, esculturas e 

▪  CSC 

▪  CAA 

Temas 2, 6 
Out, Xan 

Describe  características  das  primeiras  vangardas artísticas e 
analiza unha das súas obras: fauvismo, expresionismo, 

B4.5. Relacionar movementos culturais como 
o romanticismo, en distintas áreas, e 

Probas 
Traballos : comentario 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Compet. 
clave 

Tempora- 
lización 

 

Mínimos esixibles Criterios de 
avaliación 

Instrumento
s de 
avaliación 

exemplos arquitectónicos da arte do 
século XIX. 

▪  CCL 

▪  CCEC 

cubismo ou futurismo recoñecer a orixinalidade de movementos 
artísticos como o impresionismo, o 
expresionismo e outros "ismos" en Europa. 

obras artísticas 
Actitude 

 

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

▪ 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 

Tema 8 
Feb 

Describe o  sistema  económico  capitalista  e  o  carácter 
inevitable das súas crises 

Define as causas de que se producira a mundialización da 
crise e as súas repercusións 

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. 

Probas 
Traballos : comentario 
de textos, gráficos 
Caderno: resumos 
Actitude 

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

▪  CSC 

▪  CAA 

▪  CCL 

Tema 8 
Feb 

Identificar algunhas das  causas que impulsaron a loita 
polo sufraxio feminino 

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. 

Probas 
Traballos : comentario 
de textos 
Actitude 

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

▪  CSC 

▪  CCL 

Tema 8 
Feb 

Relaciona a aparición dos totalitarismos co estalido dunha 
nova guerra mundial en 1939. 

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

Probas 
Caderno: esquemas 
Actitude 

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

▪  CSC 

▪  CCL 

Tema 9 
Feb 

Fai  un  cadro  onde  aparecen  as  reformas  do  bienio 
reformista: causas e consecuencias 

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

Probas 
Caderno: esquemas 
Actitude 

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

▪  CSC 

▪  CAA 

▪  CCL 

Tema 9 
Feb 

Expón as causas do inicio da Guerra Civil española e o seu 
desenvolvemento 

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

Probas 
Caderno: esquemas 
Actitude 

 

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

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

▪  CSC 

▪  CAA 

Tema 10 
Mar 

Explica as ofensivas que levaron a cabo as potencias do 
Eixe e o cambio nas alianzas bélicas 

Expón as fases das ofensivas que realizaron os aliados 

B6.2. Coñecer os principais feitos da II 
Guerra Mundial, diferenciar as escalas 
xeográficas nesta guerra (europea e mundial) 
e entender o concepto de guerra total. 

Probas 
Traballos: mapas 
históricos Caderno: 
esquemas Actitude 

▪ 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 

Tema 10 
Mar 

Expón as consecuencias da guerra nos distintos países B6.2. Coñecer os principais feitos da II 
Guerra Mundial, diferenciar as escalas 
xeográficas nesta guerra (europea e mundial) 
e entender o concepto de guerra total. 

Probas 
Caderno: resumos 
Actitude 

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

▪  CSC Tema 10 
Mar 

Explica, a partir dun mapa, os principios ideolóxicos aos que 
respondían os campos de concentración e de exterminio 

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

Probas 
Traballos : power point, 
comentario de textos, 
imaxes, vídeos 
Actitude 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Compet. 
clave 

Tempora- 
lización 

 

Mínimos esixibles Criterios de 
avaliación 

Instrumento
s de 
avaliación 

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

▪  CSC 

▪  CAA 

▪  CCL 

Tema 11 
Mar, Abr 

Define o concepto de Guerra Fría e coñece os distintos 
escenarios  onde  se  produciu  o  enfrontamento  entre 
ambas potencias. 

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. 

Probas 
Caderno: esquema, resumo 
Actitude 

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

▪  CSC 

▪  CCL 

Tema 11 
Mar, Abr 

Describe   o   contexto   internacional   que   favoreceu   o 
proceso descolonizador na posguerra 

Sitúa  o  proceso  descolonizador  e  identifica  os  países 
onde se deron guerras de liberación 

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. 

Probas 
Traballos : mapa 
histórico Caderno: 
esquema Actitude 

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

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

▪  CSC 

▪  CAA 

▪  CCL 

Tema 12 
Abr 

Enumera as diferenzas entre o sistema capitalista e o 
comunista 

Explica que é o Estado de benestar e os servizos básicos que 
lles garante aos cidadáns 

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. 

Probas 
Caderno: preguntas libro 
Actitude 

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

▪  CSC Tema 12 
Abr 

Expón se as mulleres avanzaron na igualdade cos homes ao 
longo do século XX. 

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. 

Probas 
Traballos : power point 
Actitude: debate 

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

▪  CSC 

▪  CAA 

▪  CCL 

Tema 12 
Abr 

Coñece as causas que provocaron a crise do petróleo, a súa 
evolución e as súas consecuencias 

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

Probas 
Traballos : power point, 
comentario textos, 
gráficas Actitude 

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

▪  CSC Tema 13 
Maio 

Expón s causas da fuxida ao exilio por parte dos republicanos. 
Define que eran os maquis e cal foi a súa intervención máis 
importante. 

Elaborar unha táboacoas principais etapas 

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. 

Probas 
Traballos : comentario 
de textos 
Caderno: esquema 
Actitude 

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

▪  CSC 

▪  CAA 

▪  CCL 

Tema 13 
Maio 

Explica  que  se  entende  por  recuperación  da  memoria 
histórica e os seus obxectivos 

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. 

Probas 
Traballos : comentario 
de textos, noticias 
prensa Actitude: debate 

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

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

▪  CSC 

▪  CAA 

Tema 15 
Maio-Xuño 

Explica como se transformaron os sistemas políticos de 
Europa do Leste e a fin do comunismo 
Enumera os cambios territoriais que se deron en Europa no 
novo contexto internacional 

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

Probas 

Traballos : mapas históricos 
Caderno: esquema 
Actitude 

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

▪  CSC Tema 15 
Maio-Xuño 

Explica as causas da crise do modelo de benestar, as medidas 
que se tomaron para freala e as súas consecuencias para 
España. 

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

Probas 
Caderno: resumos 
Actitude 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Compet. 
clave 

Tempora- 
lización 

 

Mínimos esixibles Criterios de 
avaliación 

Instrumento
s de 
avaliación 

Cita os efectos do aumento da débeda e a redución de ingresos 
para o Estado do benestar.. 

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

▪  CSC 

▪  CAA 

▪  CCL 

Tema 15 
Maio-Xuño 

Describe o proceso de desintegración da URSS e sitúao 
cronoloxicamente. 

Explica como afectou o conxunto do bloque comunista a 
desaparición da URSS. 

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

Probas 
Traballos : comentario 
textos, noticias 
Caderno: esquemas 
Actitude 

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

▪  CSC 

▪  CAA 

▪  CCL 

Tema 14 
Maio 

Explica a fin do franquismo tras a morte de Franco e o 
cambio político que se iniciou en España 

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. 

Probas 
Traballos : comentario 
de textos, noticias, 
vídeos Actitude: debates 

▪ 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 

Tema 14 
Maio 

Define por que Juan Carlos I optou polo cambio do xefe de 
goberno e coñece a quen nomeou. 

Expón  a  lei  de  Reforma Política e  o  seu  papel  como 
intento de desmantelamento do franquismo. 

Relata cando se celebraron as primeiras eleccións de- 
mocráticas e os partidos máis votados. 

Describe a Constitución de 1978 e como se organizou o 
sistema político español a partir dela.. 

Expón  a  organización  territorial  de  España  e  en  que 
consiste o Estado das Autonomías. 

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. 

Probas 
Traballos : power 
point Caderno: 
esquemas Actitude 

▪  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 
movementos asociativos en defensa 
das vítimas, etc. 

▪  CSC 

▪  CAA 

▪  CCL 

Tema 14 
Maio 

Coñecer  a  historia  do  grupo  terrorista  ETA  e  ordenar 
cronolóxicamente os feitos máis destacados. 

Coñecer os feitos principais do atentado do 11-M de 2004 

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. 

Probas 
Traballos : comentario 
de noticias, vídeos 
Actitude 

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

▪ 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 

Tema 15 
Maio-Xuño 

Expón os cambios que supuxo a aparición e o uso da 
Internet. 

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

Actitude: debates 

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

▪  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 

Tema 15 
Maio-Xuño 

Valora as vantaxes e inconvenientes da pertenza á UE. 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. 

Actitude 

39



Estándares de 
aprendizaxe 

Compet. 
clave 

Tempora- 
lización 

 

Mínimos esixibles Criterios de 
avaliación 

Instrumento
s de 
avaliación 

▪ 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 

Todos Saber elaborar esquemas 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. 

Probas 
Traballos : esquemas 
Actitude 

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

▪  CSC 

▪  CMCCT 

Todos Saber elaborar un eixe cronolóxico 

Comentar mapas históricos 
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. 

Probas 
Traballos: eixes, 
mapas históricos 
Actitude 

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

▪  CSC 

▪  CMCCT 

Todos Ter actitudes de tolerancia e respecto B10.3. Entender que os acontecementos e 
os procesos ocorren ao longo do tempo e á 
vez no tempo (diacronía e sincronía). 

Actitude 

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

▪  CSC 

▪  CCL 

  B10.4. Utilizar o vocabulario histórico e 
artístico con precisión, inseríndoo no 
contexto adecuado. 
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5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 
 
Neste apartado explicamos como sería a metodoloxía empregada no escenario da normalidade, 
unha ensinanza lectiva presencial. 
No anexo de esta programación presentamos como sería a metodoloxía para o caso dunha 
ensinanza lectiva non presencial que puidese presentarse por efectos da situación da Covid 19 tal 
como recollen os Protocolos. 
No marco da súa Programación Didáctica os centros deben precisar en cada Curso os obxectivos 
que garanten as competencias clave, segundo o currículo, asumilos como obxectivos de centro e 
determinar a participación de cada área do currículo no logro das competencias. 
O carácter multidisciplinar de moitas das competencias afástase da concepción do currículo como 
un conxunto de compartimentos estancos entre as diversas materias e por iso require coordinación 
das actuacións docentes nas que o traballo en equipo será unha constante. 
Así, o desenvolvemento da Programación Didáctica de Centro require tanto procesos de formación 
e elaboración reflexiva e intelectual por parte do seu equipo docente, como diversas  formas  
de  traballo  cooperativo.  Estas  formas  deben  ser  respectuosas  coadiversidade dos profesores 
e profesoras, pero xeradoras de ilusión por colaborar nun proxecto común ao que cada un achega 
o seu mellor saber facer profesional e aprende e comparte o saber facer con outros compañeiros 
e compañeiras. 
O currículo de cada Centro non se limitará ás competencias clave, aínda que as inclúa. 
Haberá competencias clave fundamentais e outras que non o serán tanto para que cada 
alumno poida desenvolver ao máximo as súas potencialidades a partir dos Estándares de 
aprendizaxe propios de cada área ou materia. Non hai que esquecer que a función da escola 
é garantir uns mínimos para todos e, ao mesmo tempo, o máximo para cada alumno. O 
desenvolvemento de competencias vai acompañado dunha práctica pedagóxica esixente tanto 
para o alumnado como para o profesorado. Para o alumnado, porque se debe implicar na 
aprendizaxe e debe adquirir as habilidades que lle permitan construír os seus propios esquemas 
explicativos para comprender o mundo no que vive, construír a súa identidade persoal, interactuar 
en situacións variadas e continuar aprendendo. 
Para o docente, porque terá que despregar os recursos didácticos necesarios que permitan 
desenvolver os Estándares de aprendizaxe propios da área incluíndo o desenvolvemento das 
Competencias Clave, e poder alcanzar así os obxectivos do currículo. Non obstante, a pesar de que 
as competencias teñen un carácter transversal e interdisciplinar respecto ás disciplinas académicas, 
isto non debe impedir que desde cada área se determinen aprendizaxes específicas que resulten 
relevantes na consecución de competencias concretas. 
O docente deberá buscar situacións próximas aos alumnos para que estes poidan aplicar en 
diferentes contextos os contidos dos catro saberes que forman cada unha das competencias 
(saber, saber facer, saber ser e saber estar). Así mesmo, creará contextos e situacións que 
representen retos para os alumnos; que os inviten a cuestionarse os seus saberes actuais; que 
os obriguen ampliar a súa perspectiva e a contrastar os seus pareceres cos dos seus compañeiros, 
a xustificar e a interpretar con rigor, etc. 
Para traballar as competencias clave relacionadas co dominio emocional e as habilidades sociais  
terán  un especial  protagonismo as  actividades  de  planificación  e  execución  de tarefas en 
grupo que favorezan o diálogo, a escoita, a cooperación e a confrontación de opinións. 
A forma de avaliar o nivel de competencia alcanzado será a través da aplicación dos coñecementos 
e as habilidades traballadas. Agora ben, as competencias supoñen un dominio completo da 
actividade en cuestión; non son só habilidades, aínda que estas sempre estean presentes. Polo 
tanto, ademais das habilidades, teranse en conta tamén as actitudes e os elementos cognitivos. 
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6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Esta área de Xeografía e Historia conta cunha grande diversidade de materiais didácticos 
e de recursos polo que a súa existencia nos centros resulta primordial para o desenvolvemento 
dos contidos e acadar así os obxectivos. Estes materiais serían: 

- Libros de texto: 
1º Curso da ESO: Xeografía e Historia. 1º ESO. Ed. Vicens Vives 
Como os alumnos de 1º participan no programa EDIXGAL este libro servirá como 
material de apoio e complementario 
2º Curso da ESO: Xeografía e Historia. 2º ESO. Ed. Vicens Vives 
Como os alumnos de 2º participan no programa EDIXGAL este libro servirá como 
material de apoio e complementario 
3º Curso da ESO: Xeografía e Historia. 3º ESO. Ed.Vicens Vives 
Como os alumnos de 3º participan no programa EDIXGAL este libro servirá como 
material de apoio e complementario 
4º Curso da ESO: Historia. 4º ESO. Ed.Vicens Vives 
Como os alumnos de 4º participan no programa EDIXGAL este libro servirá como 
material de apoio e complementario 

 
- Materiais de contidos dixitais das plataformas EDIXGAL. 
-     Materiais de contidos dixitais nos cursos creados na Aula Virtual do noso centro. 
- Blog Sociais CPI de Vedra.http://socvedra.blogspot.com.es/ 
- Mapas murais xeográficos e históricos. 
- Atlas xeográficos e históricos. 
- Libros de consulta, monografías, enciclopedias. 
- Dossier de obras de arte e CD-ROM con materiais diversos sobre todo de Arte. 
- Prensa diaria, semanarios,….. 
- Medios audiovisuais: presentacións en Power Point, diapositivas, documentais, 

DVD, vídeos, películas, … 
 

7. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN PROCEDEMENTOS 

DE AVALIACIÓN 

 
Entendémo-la  avaliación  como  un  proceso  integral,  no  que  se  contemplan  diversas 
dimensións  ou  vertentes:  análise  do  proceso  de  aprendizaxe  dos  alumnos  e  alumnas, 
análise do proceso de ensino e da práctica docente, e análise do propio Proxecto Curricular. 
A avaliación concíbese e practícase da seguinte maneira: 

• Individualizada, centrándose na evolución de cada alumno e na súa situación inicial e 
particularidades. 

• Integradora, para o cal contempla a existencia de diferentes grupos e situacións e a 
flexibilidade na aplicación dos criterios de avaliación que se seleccionan. 

• Cualitativa, na medida en que se aprecian tódolos aspectos que inciden en cada 
situación  particular  e  se  avalían  de  forma  equilibrada  os  diversos  niveis  de 

• desenvolvemento do alumno, non só os de carácter cognitivo. 
• Orientadora, dado que achega ó alumno ou alumna a información precisa para mellora- la 

súa aprendizaxe e adquirir estratexias apropiadas. 
• Continua,  xa  que  atende  á  aprendizaxe  como  proceso,  contrastando  os  diversos 

momentos ou fases. Contémplanse tres modalidades: 
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- Avaliación  inicial.  Proporciona  datos  sobre  o  punto  de  partida  de  cada  alumno, 
proporcionando unha primeira fonte de información sobre os coñecementos previos e 
características persoais, que permiten unha atención ás diferenzas e unha metodoloxía 
adecuada. 

- Avaliación formativa. Concede importancia á evolución ó longo do proceso, conferindo unha 
visión das dificultades e progresos de cada caso. 

- Avaliación sumativa. Establece os resultados ó termo do proceso total de aprendizaxe en 
cada período formativo e a consecución dos obxectivos. 

 
Así  mesmo,  contémplase  no  proceso  a  existencia  de  elementos  de  autoavaliación  e 
coavaliación que impliquen ós alumnos e alumnas no proceso. 

 
 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
Propoñemos como principais instrumentos de avaliación os seguintes: 

- PROBAS ESCRITAS: realizaranse como mínimo dúas probas por avaliación e terán como 
referencia os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe fixados. 

-    TRABALLOS escritos ou en soporte multimedia que poderán ser dos seguintes 
tipos: 

• Traballos (resumos, esquemas, comentario de textos, mapas, ...). 
• Traballos  de  investigación  e/ou  de  busca  de  información  en  distintas  fontes 

individuais ou en grupo.  
-    ACTITUDE cara á materia (Observación directa de): 

• Asistencia, interese, atención, participación, esforzo no traballo individual e en 
equipo 

• Actitude  correcta  durante  as  actividades  na  aula  ou  fora  dela  (actividades 
extraescolares, ler revistas, artigos...) 

• Puntualidade na entrega dos traballos 
• Coidado e respecto do material de clase. 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Durante o presente curso 2021-2022, ante una situación derivada da posible suspensión de 
clases presenciais polo Contexto da Covid 19 que xa consideramos moi improbable coa vacinación, 
expoñemos os criterios que rexerán coa actividade lectiva presencial e os que rexerán no suposto 
da suspensión da actividade lectiva presencial de forma prolongada. 

 

CRITERIOS COA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL 

1. AVALIACIÓNS 

A cualificación final de cada avaliación obterase da suma dos seguintes apartados, debendo ser 
igual ou superior a 5 puntos para unha avaliación positiva: 

a) PROBAS ESCRITAS QUE SUPOÑEN UN 80% DA CUALIFICACIÓN TOTAL FINAL (ATA 8 

PUNTOS).  

Nota media das probas realizadas durante a avaliación ( 2 ou máis probas). Supón ata un 
máximo de  8 puntos 

Nestas probas escritas descontaranse 0,25 por cada  2 faltas de ortografía ata un máximo de 2 
puntos. 
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b) TRABALLOS  QUE SUPOÑEN UN 20 % DA CUALIFICACIÓN TOTAL  FINAL (ATA 2 

PUNTO). 

Neste apartado figuran: os exercicios, a entrega de pequenos traballos individuais (mapas, 
gráficos, comentarios, resumos, ...), traballos de investigación, que deberán ser presentados en 
prazo e na debida forma. A media das notas obtidas en todos eles supón ata un máximo de 2 
puntos (20%) 

2. RECUPERACIÓN DAS AVALIACIÓNS SUSPENSAS 

Despois de cada avaliación, faremos recuperación da mesma, mediante unha proba na que só 
se recuperará o parcial suspenso ou todos de ser o caso (consideramos suspensos aqueles con 
nota inferior a 5). A nota obtida na proba suporá como mínimo un 80 % da nota final de 

recuperación. 

Tamén como parte da recuperación, o profesor poderá esixir ao alumno a entrega de traballos 
que non presentara ou non fixera correctamente durante a avaliación ou tamén a elaboración de 
actividades destinadas a facilitar a súa recuperación (dossier de exercicios, resumos, esquemas, 
...). Nese caso, a entrega destes traballos suporá ata un máximo do 20% na nota final da 

recuperación.  

3. AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA 

No caso de que o alumnado chegue á Avaliación Final Ordinaria con algunha avaliación 
suspensa, despois de xa feita a correspondente recuperación, terá suspensa a materia e deberá 
presentarse ao exame da Avaliación Final Extraordinaria. 

Cando un alumno/a teña as 3 avaliacións aprobadas, a nota final será a media das mesmas. 

4. RECUPERACIÓN NA AVALIACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 

Na Avaliación Final Extraordinaria só deberá recuperar cada avaliación suspensa na súa 
totalidade (non só os parciais suspensos) mediante unha única proba con independencia que sexa 
1, 2 ou as 3 avaliacións suspensas. Polo tanto, só os alumnos coas 3 avaliacións suspensas 
deberían facer o exame da totalidade da materia. 

A non superación da Avaliación Final de Extraordinaria suporá que o alumno/a queda coa 
totalidade da materia pendente, no caso de promoción ao curso seguinte. 

5. OUTRAS VALORACIÓNS 

1. Cando un alumno non se presente a un exame, para poder realizalo, deberá xustificar 
documentalmente a súa ausencia (agás no caso de ausencias contempladas no protocolo 
COVID-19). De  non xustificalo, terá oportunidade de realizar o mesmo no momento da 
recuperación. 

2. No caso de que un alumno sexa sorprendido copiando (chuletas, dun compañeiro, teléfono, ...) 
terá nese exame unha cualificación de 0 puntos. 

 

 

CRITERIOS CON SUSPENSIÓN PROLONGADA DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL  

 

Nunha situación de suspensión da actividade docente presencial aplicaríamos estes criterios: 
 
a) PROBAS ESCRITAS QUE SUPOÑEN UN 60% DA CUALIFICACIÓN TOTAL FINAL (ATA 6 

PUNTOS).  

Nota media das probas realizadas durante a avaliación (2 ou máis probas). Supón ata un máximo 
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de  6 puntos 
Nas probas escritas descontaranse 0,25 por cada 2 faltas de ortografía ata un máximo de 2 puntos. 
b) TRABALLOS  QUE SUPOÑEN UN 40 % DA CUALIFICACIÓN TOTAL  FINAL (ATA 4 

PUNTO). 
Neste apartado figuran: os exercicios, a entrega de pequenos traballos individuais (mapas, gráficos, 
comentarios, resumos, ...), traballos de investigación, que deberán ser presentados en prazo e na 
debida forma. A media das notas obtidas en todos eles supón ata un máximo de 4 puntos (40%) 

 

RECUPERACIÓN DAS AVALIACIÓNS SUSPENSAS 

 

E no caso de que se prolongase esta situación máis alá dun trimestre faremos recuperación da 
mesma, mediante unha proba na que só se recuperará o parcial suspenso ou todos de ser o caso 
(consideramos suspensos aqueles con nota inferior a 5). A nota obtida na proba supón o 60 % 

da nota final de recuperación. 

Tamén como parte da recuperación, o profesor poderá esixir ao alumno a entrega de traballos 
que non presentara ou non fixera correctamente durante a avaliación ou tamén a elaboración de 
actividades destinadas a facilitar a súa recuperación (dossier de exercicios, resumos, esquemas, 
...). A entrega destes posibles traballos terá unha porcentaxe de 40% na nota final da 

recuperación.  
 
8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA 

DOCENTE 
Os docentes avalían tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensino e a súa 
propia práctica docente, a través dos   indicadores de logro incorporados na programación docente. 
Os Estándares de Aprendizaxe, considerados como concrecións dos Criterios de Avaliación do 
Currículo de cada área ou materia, permítennos definir os resultados da aprendizaxe e 
concretar o que o alumnado debe saber, comprender e saber facer en cada materia. Os 
indicadores de logro permítennos avaliar en niveis as aprendizaxes que o alumnado consolidou 
respecto aos obxectivos marcados en cada Estándar. 
Este feito permítelle ao docente, ao mesmo tempo, avaliar os resultados das estratexias e 
medidas educativas   que adoptou ao longo da súa práctica educativa para facilitar que o 
alumnado acade os obxectivos establecidos en cada Estándar de aprendizaxe. 
A avaliación tanto dos procesos de aprendizaxe do alumnado como da propia práctica 
docente será continua. A avaliación docente terá, á súa vez, como obxectivo adaptar as estratexias 
educativas adoptadas ao longo do curso ás necesidades específicas do alumnado. 
Os estándares de aprendizaxe e, se éo caso, os indicadores de logro permiten, neste 
sentido, identificar os coñecementos, capacidades, competencias... que en relación a un 
alumno  individual  ou  ao  conxunto  do  grupo-clase  deben  ser  consolidados,  permitindo adaptar 
a práctica educativa ás necesidades específicas dos alumnos para que poidan 
alcanzar as ensinanzas establecidas nos correspondentes estándares de aprendizaxe. En relación 
á práctica docente os indicadores de logro permiten valorar: 

• Se se está cumprindo coa planificación: actividades, tempos, responsabilidades,… 
• Se existe desviación entre o obxectivo definido e a acción ou accións deseñadas para 

conseguilo. 
• Se se están conseguindo outras cousas distintas ás planificadas intencionalmente. 
• Se se está progresando na liña definida no obxectivo. 
• Se os resultados obtidos xeran satisfacción nos implicados 

Dentro do proceso de ensino e aprendizaxe, o equipo docente de cada grupo do alumnado 
celebrará sesións de avaliación para valorar tanto as aprendizaxes do alumnado, como os 
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procesos de ensino e a súa propia práctica docente. 
O equipo docente deberá adoptar as medidas ordinarias ou extraordinarias máis adecuadas. 
Estas medidas fixaranse en plans de mellora de resultados colectivos ou individuais que permitan 
solucionar as dificultades, en colaboración coas familias e mediante recursos de apoio 
educativo. 
Como ferramenta auxiliar para reflexionar e valorar a actividade docente ofrecemos a 
continuación unha Rúbrica da Práctica docente na que se valoran os seguintes aspectos: 

• Temporalización das unidades e dos contidos. Planificación das unidades didácticas 
ao longo do curso e temporalización dos contidos que se deben abordar en cada 
unidade. 

• Exposición da información. Claridade nas explicacións docentes, cunha recepción e 
cunha  interacción  adecuada  co  alumnado  para  comprobar  a  asimilación  das 
informacións transmitidas. 

• Eficacia das actividades e recursos. Elección e uso adecuados das actividades e 
recursos empregados para a consecución dos obxectivos didácticos e dos criterios de 
Avaliación formulados. 

• Diversidade de recursos. Uso de gran diversidade de recursos e materiais, incluíndo as  
TIC  e  o  uso  educativo  dos  medios  de  comunicación,  para  fomentar  unha 
aprendizaxe ampla e unha boa motivación do alumnado. 

• Estratexias de motivación do alumnado. Elaboración de propostas que animen o 
alumnado a desenvolver as súas capacidades en función dos seus propios intereses 
e a manter o interese e o esforzo durante a súa aprendizaxe. 

• Interacción co alumnado. Relación fluída do docente co alumnado favorecendo con isto 
o desenvolvemento das actividades de aprendizaxe. 

• Avaliación   das   aprendizaxes.   Avaliación   dos   Contidos   e   das   Competencias 
adquiridos a través dos Estándares de Aprendizaxe. 
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9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN 

DAS MATERIAS PENDENTES 
 
Neste curso 2021-2022 non temos alumnos coa materia de Xeografía e Historia pendente. De 
todas formas, deixamos aquí as medidas a adoptar porr se chegara ao noso centro durante o curso 
algún alumno/a nesa situación 

 
 
PLANS DE TRABALLO PARA A SUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES 

 
No caso concreto da nosa asignatura, Xeografía e Historia,  os criterios de promoción 
basearíanse, por un lado, nos mínimos esixibles en cada caso para cada curso. 
Entre eses criterios de cualificación estarán probas, exercicios, traballos de investigación… que 
poñerán tamén a proba a capacidade de traballo e esforzo posta por parte dos alumnos. Tendo en 
conta as circunstancias do noso centro non se establecen programas de reforzo con atribución 
horaria. 
No caso de chegar un alumno coa nosa materia pendente, levaríamos a cabo unha reunión nos 
primeiros días de outubro na que lle entregaríamos un dossier que constará de: 

• A relación dos contidos a preparar 
• Actividades e traballos 

Nesa  reunión  comunicaríamos  as  datas  de  realización  das  probas  e  de  entrega  dos traballos. 
Ademais,  faríamos  un  seguimento  quincenal  destes  alumnos  para  resolver  dúbidas  e 
comprobar a evolución dos traballos e tamén o seu interese. 
Os contidos do exame e os traballos ou actividades a realizar axustaranse as súas capacidades 
para facilitar o proceso de ensino-aprendizaxe. 

 
 
PROCEDEMENTO PARA A CUALIFICACIÓN DE MATERIAS PENDENTES 

 
No caso de alumnos que promocionen coa nosa asignatura suspensa, este Departamento 
establece que marcaremos un guión de traballo, do que informaremos aos alumnos, coas 
cuestións principais de cada tema así como posibles traballos e actividades diversas que 
deberán ser entregadas nas datas correspondentes. 
Isto completarase coa realización de tres exames nos que dividiremos a materia entre os dous 
primeiros (novembro e xaneiro),   deixando o terceiro (abril) para unha nova oportunidade de 
recuperación do total da materia informando ós alumnos cales son os temas dos que serán 
avaliados en cada exame. 
Como criterios de cualificación aplicaremos os seguintes tras realizar os dous primeiros exames 
nos que dividiremos a materia: 

1)  Proba escrita que suporá un 70 % da nota final sempre que nesta proba a nota non 
sexa inferior a 4. 
2)  Traballos entregados na data prevista, completos e na debida forma suporá un 30 % 
da nota final. 
3)  A nota resultante de sumar os dous apartados anteriores figurará no Boletín como nota 
da 1ª e da 2ª avaliación. 
4)  No mes de Abril, o alumno poderá presentarse a unha das partes suspensas ou ás dúas 
aplicando os mesmos criterios que no apartado anterior: 70 % da nota o exame e 
30 % os traballos. 
5)  A nota que terá na Avaliación de Xuño será a media das dúas primeiras (novembro e 
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xaneiro) ou ben a obtida en maio. 
6)  No caso de alumnos que teñan a nosa asignatura suspensa trala Avaliación Final 
Ordinaria terán que realizar na Avaliación Extraordinaria un exame no que será  avaliado  de  
toda  a  materia  do  curso  independentemente  dalgunha  posible avaliación aprobada. 

 
10. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL 

 
Na primeira semana do curso levaremos a cabo dúas probas para averiguar o nivel de 
coñecementos previos dos nosos alumnos: 
1)  Proba escrita con contidos xeográficos e históricos referentes a niveis anteriores. 
2)  Proba escrita de coñecementos previos do alumno sobre os temas do presente curso. 
Os resultados destas probas terán como obxectivo tomar conciencia do punto de partida dos nosos 
alumnos e tamén como información de cara aos titores pero en ningún momento será 
utilizada para determinar a nota. 

 
11. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Neste apartado describimos as medidas no caso dunha actividade lectiva presencial; se esta 
deixara de ser presencial temos no Anexo desta programación un apartado onde recollemos as 
medidas nese caso. 

Polo tanto, neste curso 2021-2022 ante a situación provocada pola Covid 19 e seguindo as 
instrucións do Protocolo recolleremos as Medidas na situación de normalidade coa actividade 
lectiva presencial pero estas medidas quedan tamén recollidas no suposto do escenario da 
actividade lectiva non presencial ao final desta programación no ANEXO.  

Un dos obxectivos principais dun ensino de calidade é ofrecer unha aproximación á propia 
realidade dos alumnos e alumnas, tanto ó seu medio coma ás súas propias aspiracións, 
capacidades e intereses. Isto é particularmente relevante na área de Ciencias Sociais, moi 
marcada polo estudio de casos particulares e de evolucións específicas de determinadas zonas 
ou países, e pola diferente percepción do medio social que teñen os alumnos e alumnas dunhas 
e outras rexións e duns e outros contornos socioeconómicos, culturais, etc. 

No noso caso, a atención á diversidade considérase en dous niveis ou planos: na 
programación e na metodoloxía 

   Atención á diversidade na programación 
Os alumnos non teñen un nivel de coñecementos homoxéneo. Por iso, a programación 

debe estar deseñada de modo que asegure un nivel mínimo para tódolos alumnos e alumnas ó 
final do curso, e permita á vez que os alumnos máis avantaxados poidan amplia-los seus 
coñecementos. Presentaremos contidos con información básica co obxectivo de desenvolve-las 
ideas principais e xerais do tema, que todo alumno ou alumna debería coñecer ó finaliza-la etapa. 
Ademais, ofrécense contidos de ampliación e profundamente. 

 
   Atención á diversidade na metodoloxía. 

As actividades de cada tema tamén reflicten esta diversidade. Unha serie de actividades 
serven para fixa-los conceptos básicos e corrixi-los contidos mal aprendidos. Outras actividades 
exercitan os procedementos propios da xeografía e a historia e integran coñecementos de tódalas 
unidades do libro e destas cos coñecementos anteriores dos alumnos, e permiten unha avaliación 
a distintos niveis. 

Ademais, as diferenzas de rendemento escolar non só dependen das 
desigualdades na capacidade para aprender; tamén inflúen decisivamente os distintos 
intereses  ou  graos  de motivación  de  cada  alumno.  Polo  tanto,  deberanse  propoñer 
actividades  motivadoras.Tendo  en  conta  estas  premisas,  pódense  aplicar  distintas 
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estratexias susceptibles de verificación segundo as circunstancias para acadar un maior 
reforzo educativo. 
1)  Establecer metodoloxías e niveis de axuda diversos. 
2)  Propoñer actividades de aprendizaxe variadas, graduadas e funcionais. 
3)  Prever adaptacións no material didáctico. 
4)  Plantexar formas de avaliación axeitadas. 
5)  Acelerar ou decelera-lo ritmo de introdución de contidos. 
6)  Organizar e secuencializar contidos de forma distinta. 

 
Alumnos que necesitan reforzo educativo. 
Neste curso, 2021-2022,  contamos con alumnos repetidores en 2º e 3º. 
Estaremos atentos nos primeiros días aos alumnos de 1º por se observamos nalgún a 
necesidade de reforzo. Tras os informes remitidos polo departamento de Orientación, nos grupos 
de 1º teremos varios casos aos que prestaremos atención para observar como atender mellor as 
súas dificultades. 
Atopamos un bo número de alumnado con necesidades dunha atención personalizada por 
necesidades educativas específicas: 
– Alumnado con ACI ou proposto para a mesma na materia de XH: 1 alumno en 2ºESO, 1 alumno 

en 3º ESO. 
– Alumnado con TEA: 1 alumno en 3º ESO 
– Alumnado con TDAH: 1 diagnosticado e outros posibles en 1º ESO, 1 en 2º ESO, 4 en 3ºESO, 

1 en 4º ESO.   
– Alumnado con parálise cerebral: 1 en 2º e 1 en 4º. 

Aplicaremos as medidas de reforzo oportunas en cada caso con maior ou menor intensidade e 
tamén a posibilidade de recurrir a unha AC de ser o caso. 

 
 
12. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 
A. Fomento da lectura. Comprensión lectora. Expresión oral e escrita 
Fomento da Lectura. Comprensión Lectora. 
A continuación, dispoñémonos a enumerar uns obxectivos xerais, a definir unhas condicións marco 
desde o que impulsar o noso plan de lectura, que máis adiante se matizarán con outros centrados 
na progresiva estimulación de prácticas e competencias lectoras ao longo da ESO. 
Barallando as premisas expostas, listamos os obxectivos que vertebran o noso proxecto lector para 
a Educación Secundaria Obrigatoria: 

• Potenciar o gusto pola lectura e as habilidades de lectoescritura desde a certeza que 
son o piar de calquera aprendizaxe significativo. 

• Sumar e coordinar os esforzos das distintas áreas curriculares e das familias para 
facer posible o citado propósito. 

• Deseñar  estratexias  de  intervención  que  se  traduzan  en  propostas  lúdicas  e 
participativas, cuxa posta en marcha comprometa toda a comunidade escolar. 

• Presentar a lectura e a escritura como fontes de coñecemento e de enriquecemento 
• lingüístico e persoal indispensables na “sociedade da información”. 
• Animar a afección pola lectura mediante unha selección de obras que considere o 

nivel formativo, as preferencias e os intereses dos estudantes. 
Así, no caso de 4º teremos como libros de lectura “La guerra civil contada a los 
jóvenes” de Arturo Pérez-Reverte e “Ana Frank. La memoria del Holocausto” de 
Eduardo Alonso da editorial Vicens Vives. 
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• Desenvolver o gusto por ler de forma expresiva e dramatizada. 
• Estimular  a  elaboración  propia  de  textos  a  través  da  lectura  comprensiva  de 

modelos, así como o interese por compartir e comentar estas creacións individuais. 
• Promover a sensibilidade, a imaxinación, a creatividade e as habilidades críticas e 

interpretativas desde enfoques individuais que partan dun diálogo aberto coas obras 
e 

• cos outros lectores. 
• Fomentar o uso da biblioteca e da aula de informática utilizándoas como espazos 

privilexiados de aprendizaxe e desfrute. 
• Activar bibliotecas de aula xestionadas polos alumnos coa intención de fortalecer 

vínculos de complicidade e diálogo a partir das súas experiencias lectoras. 
• Impulsar  un  uso  produtivo  das  TIC  que  permita  localizar  e  seleccionar  datos  e 

informacións  de  forma  áxil  e  eficiente,  empregando  as  novas  tecnoloxías  como 
instrumentos de motivación, de comunicación e de acceso á lectura. 

 
Expresión Oral e Escrita 
O desenvolvemento das capacidades de expresión oral e escrita é un aspecto fundamental para o 
desenvolvemento tanto cognitivo como competencial e social do alumnado. Máis alá do seu 
tratamento específico nalgunhas das materias de cada etapa, a expresión oral e escrita o 
desenvolvemento da habilidade para comunicar coñecementos de forma escritas ou oral é un 
eixe clave para o desenvolvemento persoal do alumnado. 
O desenvolvemento das capacidades de expresión oral e escriba debe tamén achegarlle as 
ferramentas  e  os  coñecementos  necesarios  para  desenvolverse  satisfactoriamente  en 
calquera situación comunicativa da vida familiar, social e profesional. Eses coñecementos 
son os que artellan os procesos de comprensión e expresión oral, por un lado, e de comprensión 
e expresión escrita, por outro. A estruturación do pensamento do ser humano realízase a través 
da linguaxe, de aí que esa capacidade de comprender e de expresarse sexa o mellor e o máis 
eficaz instrumento de aprendizaxe. 
O desenvolvemento Expresión Oral e Escrita, en canto eixe transversal educativo, ten como 
finalidade o desenvolvemento das destrezas básicas no uso da lingua: escoitar, falar, ler e 
escribir,  de  forma  integrada.  A  adquisición  destas  destrezas  comunicativas  só  pode 
conseguirse a través da lectura e audición de distintas clases de textos, da súa comprensión e da 
reflexión sobre eles, tendo presente que esta non debe organizarse arredor de saberes 
disciplinares estancos e descontextualizados que prolongan a separación entre a reflexión 
lingüística e o uso da lingua. 
O traballo dos distintos contidos e competencias traballados nas distintas áreas ou materias 
incorporará neste sentido a ensinanza de pautas, indicacións e estratexias para aprender a 
escribir, explicar oralmente, aplicar na elaboración de diferentes tipos de traballos escritos ou 
de exposicións orais... 
Así  mesmo,  os  estándares  de  avaliación  e  os  indicadores  de  logro  que  avalían  a 
aprendizaxe do alumnado avaliarán ou valorarán tamén elementos da expresión oral e escrita 
do alumnado como parte integrante da aprendizaxe do alumnado. 
O traballo dos distintos contidos e competencias traballados nas distintas áreas ou materias 
incorporará neste sentido o ensino de pautas, indicacións e estratexias para aprender a 
escribir, explicar oralmente, aplicar na elaboración de diferentes tipos de traballos escritos ou 
de exposicións orais... 

 
B. Comunicación audiovisual. Tecnoloxías da información e da comunicación 
Na actualidade a introdución e xeneralización do uso das Tecnoloxías da Información e a 
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Comunicación tanto na redonda social do alumnado como, especificamente, no ámbito escolar fan 
necesario que os educandos se familiaricen con esta nova realidade desde idades o máis 
temperás posibles. 
Para empezar esta tarefa, nos cursos iniciais da ESO deberá introducirse o alumnado no 
coñecemento  e  uso  do  ordenador  mediante  a  súa  utilización  como  recurso  didáctico 
complementario para reforzar ou ampliar as aprendizaxes que se levan a cabo na aula. Os 
diferentes contidos e Competencias Clave traballaranse tanto desde o uso das ferramentas 
tradicionais como na realización de actividades interactivas, comentario de imaxes ou vídeos 
extraídos da Internet ou co apoio doutros contidos e aplicacións procedentes da web ou dos mass-
media. 
Por último, polo atractivo que os formatos dixitais teñen para o alumnado cabería incidir no uso 
das TIC nos procesos de desenvolvemento e potenciación das Competencias Clave 
relacionadas coa lecto-escritura. 

• Incluiremos  numerosas  actividades  de  busca  de  información  en  Internet.  Son 
actividades curtas, que poden realizarse no marco temporal dunha clase, pero que 
tamén son susceptibles de converterse en actividades na casa. 

• Traballaremos   con   recursos   multimedia,   que   permiten   facer   presentacións 

audiovisuais  para  cada  un  dos  temas  do  libro.  Reuníronse  un  conxunto  de 
animacións, vídeos, imaxes, esquemas, textos e actividades que poden proxectarse ao 
longo  da  explicación  na  clase  e  que,  sen  dúbida,  farán  máis  rica  e  interesante  a 
exposición do profesor. 

• Inclúense proxectos específicos de investigación en Internet. Trátase de propostas de 
investigación que os alumnos realizarán de forma individual ou en grupo. Cada investigación 
supón a elaboración dun traballo sobre un tema do curso (por ex., o antigo Exipto), cuxa 
información debe buscarse en Internet. 

Proporcionaremos aos alumnos unha conta de correo electrónico para que poidamos ter contacto 
con eles para enviar traballos, dúbidas, aportarlles información de interese… 
Durante este curso 2021-2022, neste centro continuamos co PROXECTO EDIXGAL que implica 
contar nos cursos de 1º e 2º de ESO con ordenadores portátiles para cada alumno para traballar 
en clase con contidos de carácter dixital. E desde este curso, incorpóranse a este programa os 
curoso de 3º e 4º de ESO. 
De acordo coas propostas de mellora recollida na Memoria final do Departamento referida ao 
curso 2020-21, intensificarase a utilización dos recursos dixitais en todos os cursos: 

- Recursos multimedia dispoñibles no repositorio de contidos do Espazo ABALAR e tamén 
na plataforma EDIXGAL. 

-   Poñer a disposición do alumnado todos os recursos a través da rede na AULA VIRTUAL do 
centro cos cursos correspondentes a cada nivel. 

-     Outros recursos multimedia de creación propia. 
- Establecer comunicación constante co alumnado a través do correo electrónico para envío 

de traballos e actividades. 
-     Fomentar o uso do Blog do Departamento. 

 
C. Emprendemento 
O emprendemento, a competencia para emprender, pode definirse como un conxunto de 
subcompetencias, categorías ou dimensións básicas, cuxas especificidades virían determinadas 
polos valores e actitudes que impregnan o proxecto educativo de Vicens Vives. Seguindo os 
autores antes citados o desenvolvemento do Emprendemento céntrase no desenvolvemento de 
cinco dimensións ou capacidades do alumnado: 

1. Dimensión da interacción social. Somos seres en relación, en comunicación con outros. 
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Ningún proxecto ten sentido en solitario, a rede de persoas e contactos con clientes, 
provedores e outros profesionais é esencial. A cooperación con outros en proxectos de 
talento compartido multiplica os resultados. 

2. Dimensión  da  motivación  e  a  forza  interior.  A  motivación  de  logro,  as  emocións 
proactivas, as crenzas positivas, a realización persoal, o desenvolvemento dos propios 
talentos e a autonomía persoal son esenciais para a emprendizaxe, para saír da zona de 
confort e enfrontar os retos con ilusión e valentía.  

3. Dimensión da mellora-innovación. A creatividade é unha ferramenta básica no 
emprendedor,  a  capacidade  de  satisfacer  novas  necesidades,  mellorar  procesos  e 
achegar valor. Isto implica apertura, curiosidade, perseverancia, imaxinación e rigor. 

4. Dimensión ético-humanista. Os bos negocios fanos as boas persoas. Un negocio malo, 
desde o punto de vista ético, acaba sendo un mal negocio. Por desgraza vemos todos os 
días noticias e exemplos de malos negocios. O emprendedor/a necesita unha ética como 
principio persoal e tamén como estratexia a longo prazo da sostibilidade do seu negocio, 
construíndo relacións de confianza cos seus clientes. 

5. Dimensión  simbólico-comunicativa.  A  capacidade  de  expresar  as  ideas  en  varios 
formatos comunicativos como debuxos, mapas, narracións, formas de falar tanto verbal 
como non verbal, é fundamental para a emprendizaxe, porque de nada vale ter boas ideas 
e proxectos se non sabemos vendelas, se non convencemos a sociedade disto, se non 
persuadimos. 

 
D. Educación cívica e constitucional 

Na  educación  actual  é  cada  vez  máis  necesario  dispor  dun  currículo  no  que  valores, 
saberes, prácticas e comportamentos teñan como finalidade común conseguir que no futuro as 
alumnas e os alumnos participen plenamente nunha sociedade tolerante, solidaria, responsable e 
dialogante. A Educación cívica e constitucional contribúe a desenvolver este novo reto educativo 
propiciando a adquisición de habilidades e virtudes cívicas para exercer a cidadanía democrática, 
desenvolvendo o coñecemento das nosas institucións e do noso ordenamento xurídico básico e 
favorecendo a convivencia en sociedade. 
Así, este elemento educativo transversal pretende o desenvolvemento das alumnas e os alumnos 
como persoas dignas e íntegras, o que esixe reforzar a autonomía, a autoestima e o afán de 
superación, e favorecer o espírito crítico para axudar á construción de proxectos persoais de 
vida. Tamén se contribúe a mellorar as relacións interpersoais na medida en que a educación 
cívica e constitucional favorece a utilización sistemática do diálogo. Para isto, propóñense 
actividades que favorecen a convivencia, a participación, o coñecemento da diversidade e das 
situacións de discriminación e inxustiza, que deben permitir consolidar as virtudes cívicas 
necesarias para unha sociedade democrática. 
Así mesmo, contribúese a adquirir o coñecemento dos fundamentos e os modos de organización 
das sociedades democráticas, a valorar positivamente a conquista dos dereitos humanos e a 
rexeitar os conflitos entre os grupos humanos e as situacións de inxustiza. 
A identificación dos deberes cidadáns e a asunción e exercicio de hábitos e virtudes cívicas 
adecuadas á súa idade na redonda escolar e social, permitirá que os futuros cidadáns se inicien 
na construción de sociedades máis cohesionadas, libres, prósperas, equitativas e xustas. 
A educación cívica e constitucional propón, ademais, o estímulo das virtudes e habilidades 
sociais, o impulso do traballo en equipo, a participación e o uso sistemático da argumentación, que 
require o desenvolvemento dun pensamento propio. A síntese das ideas propias e alleas, a 
presentación razoada do propio criterio e a confrontación ordenada e crítica de coñecemento, 
información e opinión favorecen tamén as aprendizaxes posteriores. 
Desde a Educación cívica e constitucional desenvólvense, así mesmo, iniciativas de planificación,  
toma  de  decisións,  participación,  organización  e  asunción de responsabilidades. A Educación 
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cívica e constitucional entrena no diálogo e o debate, na participación, na aproximación 
respectuosa ás diferenzas sociais, culturais e económicas e na valoración crítica destas 
diferenzas así como das ideas. O currículo atende á construción dun pensamento propio, e á toma 
de postura sobre problemas e as súas posibles solucións. Con isto, fortalécese a autonomía das 
alumnas e dos alumnos para analizar, valorar e decidir, desde a confianza en si mesmos e o 
respecto ás demais persoas. 
Favorécese, así mesmo, o coñecemento e o uso de termos e conceptos relacionados coa 
sociedade  e  a  vida  democrática.  Ademais,  o  uso  sistemático  do  debate  contribúe 
especificamente a esta competencia, porque esixe exercitarse na escoita, exposición e 
argumentación. 

 
13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 
Neste curso 2021-2022 mellorou moito a situación sanitaria provocada pola COVID-19 xa que 
esperamos contar con todos os alumnos vacinados polo que estaremos atentos á evolución da 
situación por se permitira realizar as actividades que supoñan saídas do  centro. Deixamos igual 
aquí constancia de cales serían por se houbera un cambio radical na situación que nos permita 
levalas a cabo con toda seguridade. 

  As saídas máis probables serían: 
En 1º da ESO: 

- Visita ao Dolmen de Dombate en Cabana de Bergantiños (en colaboración cos 
departamentos de Educación Física e Ciencias Naturais) 

- Visita a Lugo: Museo Arqueolóxico Provincial,  Catedral,  Murallas. 
En 2º da ESO: 

- Museo da Catedral de Santiago e Pórtico da Gloria 
- Visita ao Mosteiro de Oseira e á Catedral de Ourense 

En 3º da ESO: 
- Visita  a  Santiago:  Parlamento  e  percorrido  polo  centro  histórico.  San 

Martiño Pinario. Museo do Pobo Galego. 
En 4º da ESO: 

- Visita a Ferrol: Arsenal Militar, visita a unha Fragata F-100 ou paseo pola 
cidade,  Museo Naval e Castelo de San Filipe. 

Igualmente sería posible realizar saídas con motivo de mostras ou exposicións realizadas en 
Santiago, na Coruña ou en Pontevedra cunha temática interesante. 
Por  outra  banda,  tamén  contemplamos  a  posibilidade  de  organizar  charlas  ou conferencias 
cunha temática que sexa de interese para a nosa área ou para outras. 
 

14. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 

PROGRAMACIÓN. 
 

Faremos un seguimento e revisión da nosa programación ao longo do curso recollendo 
os resultados acadados nos diferentes ámbitos e tamén tomando nota das posibles incidencias 
que poidan xurdir e nos leven a facer os oportunos axustes. 

Esta revisión terá lugar de tres formas: 
- Nas reunións de departamento semanais rexistraremos, no libro de actas, as posibles 

incidencias que nos poidan xurdir e as medidas que tomaremos facendo un balance das 
mesmas unha vez ao mes. 

- Despois de cada avaliación, a finais de cada trimestre faremos un balance global dese 
período (recollido no libro de actas) analizando aspectos como os obxectivos acadados, 
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a distribución temporal, os resultados de avaliación, o rendemento con alumnos con 
necesidades educativas especiais, actividades extraescolares, medidas adoptadas, …. 

- Por último, será a final de curso na Memoria onde recolleremos os resultados obtidos nos 
diferentes apartados cunha visión xa máis global que nos permita facer unha valoración da 
programación rexistrando os logros alcanzados, as posibles incidencias xurdidas e os 
reaxustes necesarios e a necesidade, de ser o caso, de prever algunha modificación para o 
vindeiro curso. 

 
 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.     
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. [Só para ESO e 

bach.]. 
    

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).     

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 das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: probas, traballos, 

etc. 
    

16.  Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun exame e dunha avaliación.     
17.  Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final. [Só para ESO e bacharelato].     

18.  Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria.     

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

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

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

 22.  Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares previstas.     
23.  Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de avaliación, 

estándares e instrumentos. 
    

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

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

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

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

 
 
15.- REVISIÓN PROPOSTAS DE MELLORA DA MEMORIA DO CURSO ANTERIOR 
 
Ao longo desta programación xa fomos plasmando algúns cambios recollendo as propostas de 
mellora que fixemos na Memoria do curso anterior e aquí neste apartado as detallamos: 
CONSIDERACIÓNS XERAIS: 
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1) Continuar insistindo, especialmente nos curso de 1º e 2º, na necesidade de que aprendan unhas 
normas de presentación de traballos e tamén ensinarlles a elaboración de traballos con formato 
pdf, impress ou power point 

2) Revisar os criterios de cualificación e valorar cambios se os consideramos necesarios. 
3) Intensificar a utilización dos recursos dixitais en todos os cursos. 

 
Xa de forma máis concreta, recolliamos en Xuño na Memoria Final: 

En 1º da ESO: 

Aumentar o tempo dedicado ao traballo con mapas físicos dos continentes iniciados en cursos 
anteriores, facendo unha avaliación exhaustiva dos mesmos. 

En 2º da ESO: 

No curso anteior tiñamos que comezar cos contidos correspondentes ao 3º trimestre de 1º da ESO 
(temas de Xeografía Física) e iso levounos a modificar a orde nos contidos de 2º comezando polo 
tema de Xeografía Física de España e Galicia para enlazar cos de repaso de 1º. 

Pois, consideramos manter como proposta de cambio, comezar de novo o curso de 2º con estes 
contidos de Xeografía Física e logo continuar cos de Historia. 

Reorganizar os contidos de Historia e reducir a súa temporalización para deixar máis tempo aos 
contidos de Xeografía e así poder traballar o último tema “Natureza e sociedade”.  

En 3º da ESO: 

Tendo en conta a enorme extensión do temario, revisar a temporalización e, sobre todo, a 
profundidade con que poden ser abordados os contidos.  

En 4º da ESO: 

Dedicar máis tempo aos últimos temas por ser de moita actualidade. Isto supón cada ano a 
incorporación de novos contidos marcados polos acontecementos que se van producindo e tamén 
o enorme interese que espertan nos alumnos pola proximidade a eles. Para isto, sería necesario, 
dar na 3ª Avaliación máis tempo a eses temas. 

En consecuencia, deberemos secuenciar con menos tempo e menos contidos os primeiros temas. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS: 

Cando elaboremos a Programación recolleremos as posibles saídas se a situación mellorase e 
permitira levalas a cabo con seguridade. Isto xa o recollemos no apartado anterior correspondente 
pois entendemos que a situación está mellorando coa vacinación do alumnado. 

Tamén estudaremos a posibilidade de realizar as saídas que non se fixeron neste curso e lles 
quedaron pendentes, aínda que xa non correspondan agora ao novo curso no que se atopan. Sería 
o caso dos alumnos de 4º coa visita a Santiago que facemos sempre en 3º para facer o percorrido 
polo centro histórico e a visita á Catedral, Pórtico da Gloria... 
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16. ANEXO: 

 

16.1. POSIBLES ESCENARIOS EN FUNCIÓN DA SITUACIÓN SANITARIA 

 

Contemplamos neste curso dous posibles escenarios xa que no noso centro non foi necesario 
aplicar una ensinanza semipresencial pois finalmente todos os cursos poden asistir a clase todos 
os días. 
1) Un escenario sería, pois, a ensinanza lectiva de forma presencial para a cal temos deseñada 

a programación que ata o apartado anterior presentamos. 
2) No caso de que un grupo de alumnos dun grupo deba permanecer na casa durante 10 ou 14 

días seguiríamos co previsto na programación empregando a Aula Virtual. 
3) O outro escenario sería a posibilidade da suspensión da actividade lectiva presencial de forma 

prolongada ante un novo confinamento que implique impartir a nosa docencia de forma 
telemática. 

 

 

16. 2. ADAPTACIÓNS NECESARIAS DA DOCENCIA NON PRESENCIAL 

No suposto da suspension da actividade lectiva presencial de forma prolongada que implique 
impartir a nosa docencia de forma telemática acordamos o seguinte: 
Empregaremos as plataformas de EVA-EDIXGAL e da AULA VIRTUAL ás que poden acceder a 
través da web do centro. Nestas plataformas estarán os contidos de cada tema (pdf cos apuntes), 
mapas, imaxes, vídeos, enlaces ao blog do noso departamento, ... que axuden á explicación do 
mesmo, de feito, serían os mesmos recursos que empregaríamos en clase. Tamén a tarefa ou 
tarefas (envío dun traballo) do tema que deben facer coas explicacións oportunas e que será na 
aula virtual a canle para a súa entrega. 
Na medida de que as condicións técnicas o permitan, poderanse completar as explicacións con 
videotitoriais ou grabacións das clases do profesorado. 
Ademais contaremos coa licenza dixital do libro de texto da editorial Vicens Vives na que ademais 
do libro en formato dixital que empregamos terán exercicios para facer. 
Tamén, empregaremos o correo electrónico a través da conta proporcionada polo centro: 
usuario@cpivedra.com. 
Para a realización de probas empregaremos a Aula Virtual. 
Estas medidas foron explicadas aos nosos alumnos por escrito no primeiro día de clase. 

 

16. 3. ESPECIAL ATENCIÓN A A ALUMNADO CON NEAE 

Nun apartado anterior desta programación “Medidas de atención á diversidade”  (apartado 11) 
comentamos os posibles casos de alumnos e alumnas nesta situación e detallamos as medidas con 
eles no caso da ensinanza lectiva presencial. Agora aquí faremos referencia ás medidas que 
adoptaremos no suposto da actividade lectiva non presencial de forma prolongada. 

Este curso temos alumnos en 2º e 3º que  precisan dunha Adaptación Curricular na nosa materia. 
E imprescindible a colaboración co Departamento de Orientación e o profesorado de Pedagoxía 
Terapéutica para procurar un aprendizaxe axeitado dos conceptos básicos adaptados ao seu nivel. 
Dado que estes alumnos están nun curso EDIXGAL, durante todo o tempo no que a ensinanza sexa 
presencial procurarase que o alumno aprenda a utilizar a aula virtual, e a subir ou descargar 
arquivos, de xeito que no caso de ter que percorrer a docencia telemática sexa capaz de seguir o 
aprendizaxe. . 

En  3º ESO temos un alumno con TEA, do que xa sabemos que precisa material específico adaptado 
a esta circunstancia. E preciso verificar que entra na aula virtual e pode traballar nela de xeito similar 
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aos seus compañeiros de clase no caso de ter que impartir docencia telematica. A colaboración co 
Departamento de Orientación e o profesorado de Pedagoxía Terapéutica e necesaria para procurar 
un aprendizaxe axeitado.  

Nos casos de alumnos ou alumnas  con TDAH, dos que temos en todos os  niveis no que impartimos 
clase, seguiranse as directrices marcadas para este tipo de alumnado polo Departamento de 
Orientación e que cumpran co protocolo COVID. Importante vixiar o correcto uso da axenda para 
anotar datas de exames, traballos a entregar, etc  

Todo aquel alumnado que teña reforzo durante a docencia presencial, vixiarase que saiba utilizar  a 
aula virtual para poder seguir a aprendizaxe en caso de confinamento.  

Para todo este alumnado, no caso de ter que impartir docencia telemática procurarase utilizar tanto 
as videoconferencias como o uso do correo electrónico corporativo para manter un seguimento 
personalizado e poder solucionar todos aqueles problemas que poidan aparecer ao non ter contacto 
directo con eles. 
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