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CIENCIAS SOCIAIS Ciencias sociais

Profesora Curso

Marta Díaz Tie 3º

Contidos

1ª Avaliación. 

Repaso  de  Xeografía  Descriptiva,  Cartografía,  Metereoloxía  básica  e   obtención  e 

procesamento de información a partir da percepción das paisaxes xeográficas do contorno 

ou  de  imaxes.  A actividade  económica.  Necesidades  humanas  e  recursos  económicos. 

Conceptos, axentes e institucións básicas que interveñen na economía de mercado e a súa 

relación  coas  unidades  familiares.  Cambios  recentes  no  mundo  do  traballo.  A 

deslocalización.  O sector  agrario  e  as  transformacións  no  mundo  rural.  A actividade 

pesqueira. A actividade e  os espazos industriais. O proceso de terciarización: diversidade e 

importancia dos servizos na economía actual.Localización,  caracterización e dinamismo 

dos principais eixos e focos de actividade económica, con especial referencia ó territorio 

galego.Observación  e  identificación  das  principais  paisaxes  xeográficas  derivadas  da 

actividade humana.

2ª Avaliación

Os  Sectores Económicos, Toma de conciencia do carácter esgotable dos recursos  e da 

necesidade de racionalizar o seu consumo. O impacto da actividade económica: riscos e 

problemas  ambientais.  Medidas  correctoras  e  políticas  de  sustentabilidade.  Disposición 

favorable para contribuir á racionalización no consumo e ó desenvolvemento humano de 

xeito equitativo e sustentable.A organización política das sociedades. Diferentes tipos de 

reximes políticos. Identificación dos principios e institucións dos reximes democráticos e 

as  dificultades  da  súa  implantación  en  Latinoamérica,  Asia  e  África.O  proceso  de 

configuración territorial  do  estado español.  A organización política  e  administrativa  de 

España. Diversidade xeográfica e desequilibrios rexionais.A realidade territorial de Galicia. 

Aldeas,  vilas  e  áreas  urbanas.  Comarcas  e  parroquias.  Os  desequilibrios  espaciais.  O 

espazo xeográfico europeo. Organización política e administrativa da UE. Funcionamento 

das institucións. A condición periférica de Galicia e a repercusión das políticas europeas. A 

eurorrexión atlántica Galicia-Norte de Portugal.

3ª Avaliación



Demografía, Urbanismo, Localización e caracterización dos grandes ámbitos xeopolíticos, 

económicos e culturais, Interdependencia e globalización. Movementos antiglobalización.. 

Desenvolvemento humano desigual: indicadores e evolución recente. Actitude crítica cos 

desequilibrios  no  desenvolvemento.  Políticas  e  organismos  de  cooperación.Tendencias, 

causas  e  consecuencias  dos  grandes  desprazamentos  de  poboación  no  mundo  actual. 

Análise da situación en Galicia, España e Europa.

Criterios de Avaliación

O alumno ten que ser capaz de identificar os principais axentes e institucións da economía 

mundial.Identificar, localizar e caracterizar os principais sistemas de explotación agraria e 

pesqueira  existentes  no  mundo.Comprender  as  transformacións  máis  destacadas  das 

actividades industriais na actualidade e localizar as principais rexións industriais a nivel 

mundial.Recoñecer os subsectores integrados no sector terciario e valorar a importancia 

deste sector no mundo actual.Analizar os riscos e problemas medioambientais máis graves 

do  mundo  actual  ocasionados  polas  actividades  humanas.Recoñecer  formas  de 

desenvolvemento  sustentable.Recoñecer  e  caracterizar  as  principais  actividades 

económicas de España e Galicia.Coñecer nos seus rasgos básicos a estrutura e organización 

da UE.Recoñecer a diversidade xeográfica de España e Galicia.Analizar as desigualdades 

no  grao  de  desenvolvemento  existentes  no  mundo  actual.Recoñecer  e  caracterizar  as 

principais correntes migratorias da actualidade.

Metodoloxía e criterios de cualificación e xeito de recuperación

Se  realizarán  probas  de  contido  ao  longo  da  avaliación  (normalemente  dúas  probas)  que 

corresponderán ao 70% da nota, a presentación de traballos, controis puntuais e una correcta 

actitude cara a asignatura suporán o 30% restante. Non presentar un traballo considerarase 

como unha renuncia a aprobar a asignatura

Recuperación:

Facer ou rectificar as actividades que non fixo ou non presentou en tempo e forma.Probas de 

recuperación orais e escritas sobre os contidos conceptuais e procedimentais non adquiridos no 

seu momento.Rectificar a actitude, se aí está a dificultade. Sempre se valorará positivamente a 

mellora nas actitude ó longo do curso.




