
 
 
 
 

Programación didáctica 

Departamento de Xeografía e Historia 

 

 

 

 

 

 



               2º e 4º de ESO                                 
Curso 2022-2023 

            

           Marta Díaz Tie 

 

 

 
INDICE: 
1.- Introducción e Contextualización 



 
2.- Contribuución ao desenvolvemento das competencias claves 
 
3.- Concreción dos obxetivos para o curso 
 
4.- Concreción para cada estandar avaiable de: 
- Temporalización 
- Grado mínimo de consecución para superar la materia 
- Procedementos e Instrumentos de Avaliación 
           
             4.a.- 2º ESO 
             4.b.- 4º ESO 
 
5.- Concrecións Metodolóxicas 



     
6.- Materiais e Recursos Didácticos 
     
7.- Criterios de Avaliación, Cualificación e promoción do alumnado 
 
8.- Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a 
práctica   docente 
 
 
9.- Organización das actividades de seguimento, recuperación e 
avaliación das materias pendentes 
 
10.- Deseño da avaliación inicial 
 



11.- Medidas de atención á diversidade 
 
12.- Concreción dos elementos transversais que se traballarán 
 
13.- Actividades complementarias e extraescolares programadas 
 
14.- Mecanismos de Revisión, avaliación e modificación desta 
       programación segundo os resultados  acadados 
 
        
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACION 
 
 

A Xeografía organízase, no primeiro ciclo, nos bloques titulados "O medio físico" e "O espazo humano", e en cuarto curso 

céntrase na globalización. 

A Historia estuda as sociedades ao longo do tempo, seguindo un criterio cronolóxico ao longo dos dous ciclos de ESO. Na 

secuencia dos tres primeiros cursos de ESO tivéronse en especial consideración dous factores: por unha banda procurouse 

unha repartición o máis equilibrada posible entre a Xeografía e a Historia nos tres cursos e, por outra, intentouse secuenciar 

do xeral ao particular, traballando nos primeiros cursos con contidos máis globalizados e incrementando o nivel de 

complexidade á medida que se avanza na etapa. Dese xeito, procúrase ir da identificación e da localización dos primeiros 

cursos en xeografía cara a realización de tarefas máis elaboradas no remate da etapa. A Historia recibe un tratamento 

semellante, pois os contidos cos que o alumnado traballará nos primeiros cursos presentan un enfoque máis xeral, que 

abrangue o devir humano ata o século XVIII e deixa o derradeiro curso da etapa para o estudo da historia contemporánea. 

En todo caso, a evolución histórica dos dereitos da muller ata a actualidade debe formar parte do desenvolvemento curricular 

a aplicar na aula. 

Deberase ter en conta o traballo de todos os elementos transversais do currículo cando cumpra. Neste sentido, merecen 

unha mención especial a educación cívica, a comprensión de lectura, a expresión oral e escrita, e o traballo con tecnoloxías 

da información e da comunicación. A materia de Xeografía e Historia é un vehículo adecuado para animar ao 

emprendemento. Ademais, o desenvolvemento sustentable e o medio, os riscos de explotación e o abuso e maltrato son 

ineludibles. 

 
 

 
 



        Centro: 
 
            Centros adscritos: Non hai centros adscritos aínda que coexiste na mesma zona  co CEIP San Ramón de Moeche do cal          
  recibimos alumnado que entra na etapa da ESO. 
 
 
  Ensinanzas que oferta o centro: Trátase dun CPI, polo tanto oferta educación infantil, primaria e educación secundaria 
 obrigatoria. 
 
 
  Características singulares: O alumnado é bilingüe. O galego está ben conservado nesta zona, polo que para moitos alumnos e                       
 alumnas é a lingua principal. Outros utilizan o castelán, se ben se defenden de forma satisfactoria en ambas linguas. 
 O nivel socio-cultural é medio-baixo en xeral. 
 
  
 
 
 

2.-CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 

CLAVE 
 
 
 

Perfil competencial 

 
Onde se establecen os estándares principais para desenvolver as Competencias clave segundo o curriculum 
correspondente da LOMCE. Os demáis estándares tamén contribuyen (ver o curriculum) pero os que se incluen na 
tabra seguinte o fan de maneira máis significativa: 
 
 



 
Competencia en comunicación lingüística (CCL) 
Competencia Matemática e Competencias Básicas en Ciencia e Tecnoloxía (CMCCT) 
Competencia dixital (CD) 
Competencia de Aprender a Aprender (CAA) 
Compeetencias sociais e cívicas (CSC) 
Competencia do sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 
Competencia de conciencia e expresións culturais (CCEC) 
 
 

 

 

 

 

 
 

CCL CMCCT CSC CAA CD CSIEE CCEC 

 XHB2.2.1.Compara a 

poboación activa de 

cada sector en diversos 

países e analiza o grao 

de desenvolvemento 

que amosan estes 

datos.    

 XHB1.1.3. Coñece e 
interpreta os tipos 
mapas 
temáticos 

        

XHB1.1.1. Clasifica e 

distingue tipos de mapas e 

imaxes satélite. 

 

 

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

 XHB2.2.1. Compara a 

poboación activa de 
cada sector en 
diversos países e 
analiza o grao 
de desenvolvemento 
que amosan estes 
datos. 

 XHB2.4.1. 

Diferencia aspectos 

concretos e a 
súa interrelación 
dentro dun sistema 
económi- 
co. 

 XHB3.7.1. Identifica 

trazos do 

Renacemento e 
do Humanismo na 
historia europea, a 
partir de 
fontes históricas de 
diversos tipos. 

 XHB2.5.1. Define o 

desenvolvemento 

sustentable e describe 

conceptos clave 

relacionados con el. 

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

 

XHB2.1.1. Distingue nun 

mapa político a 

distribución territorial de 

España: 

          

 XHB2.1.1. 

Distingue nun mapa 

político a distribución 

territorial de España: 

comunidades au- 

 XHB2.5.1. Define o 

desenvolvemento 

sustentable e describe 

conceptos clave 

relacionados 

 XHB2.6.3. Localiza 

e identifica nun 

mapa as 
principais zonas 
produtoras e 
consumidoras de 

 XHB3.9.1. Analiza 

obras, ou fragmentos 

delas, 
dalgúns autores 
desta época no seu 
contexto. 



       tónomas, capitais, 
provincias e illas. 

con el. enerxía no mundo. 

 XHB2.13.1. Realiza 

un informe sobre as 

medidas para tratar de 

superar as situacións 

de pobreza. 

 XHB2.7.1. Procura 

información sobre a 

sobre 
explotación dos 
caladoiros de pesca, 
usando 
recursos impresos e 
dixitais. 

 XHB2.10.2. Describe 

as características do 
comercio internacional 
na actualidade. 

   XHB2.8.1. Localiza 

nun mapa os países 

máis industrializados 

do mundo, a través 

de lendas e símbolos 

adecuados. 

 XHB3.7.1. Identifica 

trazos do 

Renacemento e 
do Humanismo na 
historia europea, a 
partir de 
fontes históricas de 
diversos tipos. 

  XHB3.3.2. Realiza 

diversos tipos de eixes 
cronolóxicos e 
mapas históricos. 

 XHB2.10.1. Define os 

indicadores que miden 

os 
intercambios 
económicos dun país. 

   XHB2.10.1. Define 

os indicadores que 

miden os 
intercambios 
económicos dun 
país. 

 

   XHB2.13.1. Realiza un 

informe sobre as medidas 

para tratar de superar as 

situacións de pobreza. 

    

   XHB3.6.1. Distingue 

modos de periodización 
histórica (Idade 
Moderna, 
Renacemento, Barro- 
co, Absolutismo, etc.). 

    

   XHB3.12.3. Sopesa 

interpretacións conflitivas 
sobre a conquista e a 
colonización de 
América. 

    

   XHB3.12.3. Sopesa 

interpretacións conflitivas 
sobre a conquista e a 

    



colonización de 
América. 

 
 
 

 
 
 
Competencia en comunicación lingüística (CCL). No caso de confinamento ou coarentena forzosa os traballos se entregaran por 
escrito, ainda que nos prantexamos clases on line, a través da plataforma da Xunta WEBEX poderia servir para hacer exames orais 
ou presentación de traballos orais ou a discusión o debates 
 
 
Competencia Matemática e Competencias Básicas en Ciencia e Tecnoloxía (CMCCT)   Basicamente en confinamento se 
mantendria igual, dependendo dos estandares a desenvolver 
 
Competencia dixital (CD) Esta se vai a desenvolver especialmente, a experiencia do confinamento do curso pasado deixou claro a 
necesidade de un maior traballo nesta competencia especialmente no caso da ofimática e os correos electrónicos e a Aula virtual 
 
Competencia de Aprender a Aprender (CAA) O confinamento desenvolve a responsabilidade persoal dos alumnos, a obrigación de 
unha organización temporal e de traballos lles obriga a estabrecer novas estratéxias para responder aos novos requerimentos 
didácticos 
 
Compeetencias sociais e cívicas (CSC) As relacions persoais e de grupo se transforman, aparecen novos camiños para relacionarse, 
as apps, o streaming e as redes sociais con funcionalidad didáctica serán os novos camiños para relacionarse no ámbeto escolar a 
distancia 
 
Competencia do sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) O confinamento obrigará  a tomar decisions e solucionar 
problemas pouco usuais aos rapaces 
 
Competencia de conciencia e expresións culturais (CCEC) Está directamente relacionada cos estandares da asignatura 
 
 



 
 

3.- OBXETIVOS PARA O CURSO 

 
 
 
 
Obxectivos xerais de ESO 

a)       Asumir responsablemente os seus deberes; coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos demais; practicar a tolerancia, 
a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos; exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade de 
trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da 
cidadanía democrática. 
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo como condición necesaria para unha 
realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das 
persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan 
discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos demais, así como 
rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos. 
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido crítico, adquirir novos 
coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 
f ) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en distintas disciplinas, así como coñecer e 
aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia. 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a 
capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes 
complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 
i ) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
l ) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio 
artístico e cultural, coñecer mulleres e homes que realizaron achegas importantes á cultura e sociedade galega ou a outras culturas 
do mundo. 



m)  Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e 
saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer 
e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa 
saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e mellora. 
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de 
expresión e representación. 
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa 
conservación e mellora e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo 
actitudes de interese e respecto cara o exercicio deste dereito. 
o) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento fundamental para o mantemento da nosa identidade e 
como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que nos comunica con outras linguas, 
en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 
 
 
 

 

4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTANDAR DE APRENDIZAXE AVAIABLE 

DE TEMPORALIZACIÓN, GRAO MINIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

 
 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     4.a.- 2º ESO 

 

 

 
    

 Contidos 

 

Criterios de avaliación 

 

Estándares de aprendizaxe 

 

Grao Mínimo de Consecución 

 
Temporaliz
ac 

Instrumento
s 
Avaliación 

 

1ª Avaliación. O medio físico 

   



▪ B1.1. Localización. 

Latitude e lonxitude. 
▪ B1.1. Localizar espazos xeográficos e 

lugares nun mapa ou nunha imaxe de 

satélite, utilizando datos de coordenadas 

xeográficas. 

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

Se orienta nun mapa a travéś de 

coordenadas 

1ªs semanas de 
Setembro 

Google earth 
Practica na aula 
Proba practica 

▪ B1.2. Características 

xerais do medio físico de 
España e de Galicia. 

▪ B1.2. Ter unha visión global do medio 

físico de España e de Galicia, e das súas 

características xerais. 
▪ XHB1.2.1. Enumera e describe as peculiarida- 

des do medio físico español e galego. 

Identifica as principais formas do 

relevo e do sistema hidrográfico de 

España e Galiica 

1ª quincena de  
Octubro 

Practica con 
cartografia 
adaptada 
Proba escrita 

▪ B1.3. Medio físico de 

España: relevo e hidro- 
grafía. 

▪ B1.3. Situar no mapa de España as 

unidades e os elementos principais do 

relevo peninsular, así como os grandes 

conxuntos ou espazos 
bioclimáticos. 

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

Situa os principais elementos do 

relevo español 

2º Semana 
Octubro 

Observacion con 
cartografia 
adaptada 
Proba escrita 

▪ XHB1.3.2. Describe as unidades de relevo co naxuda 

do mapa físico de España. 
idem Idem Idem 

 
▪ B1.4. Medio físico de 

Galicia: relevo e hidrogra- 
fía. 

▪ B1.4. Situar no mapa de Galicia as 

unidades e os elementos principais do 

relevo, así como os grandes conxuntos ou 

espazos bioclimáticos. 

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

 Sitúa nun mapa físico as principais 

unidades do relevo galego. 

3ªSemana 
Octubro 

Observación  con 
cartografia 
adaptada 
Proba escrita 

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

Describe as unidades de relevo con 

axuda do mapa físico de Galicia. 

Idem Idem 

▪ B1.5. Clima: elementos 

e factores. Diversidade 
climática da Península 
Ibérica e de Galicia. 

▪ B1.5. Coñecer e describir os grandes 

conxuntos bioclimáticos que conforman o 

espazo xeográfico español e galego. 
▪ XHB1.5.1. Localiza nun mapa os grandes 

conxuntos ou espazos bioclimáticos de Espa- 
ña. 

Localiza nun mapa os grandes 

conxuntos ou espazos bioclimáticos de 
Espa- 
ña. 

1ªSemana 
Novembr 

Observacion 
mapas tematicos 
Proba escrita 



▪ XHB1.5.2. Analiza e compara as zonas biocli- 
máticas españolas utilizando gráficos e imaxes. 

Analiza e compara as zonas biocli- 

máticas  máis importantesespañolas 
utilizando gráficos e imaxes. 

1ªSemana 
Novembro 

idem 

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

Localiza nun mapa os espazos 

bioclimáticos máis importantes de Galicia 

2ªSemana 
Novembro 

idem 

▪ B1.6. Diversidade de 

paisaxes. Zonas bioclimá- 
ticas da Península 
Ibérica e de Galicia. 

▪ B1.6. Coñecer os principais espazos 

naturais 
de España e de Galicia. 

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

Distingue e localiza nun mapa as principais 
paisaxes de España e de Galicia. 

3ª Semana  
Novembro 

idem 

▪ B1.7. Medio natural e 

problemas ambientais en 
España. 

▪ B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción 

do 
ser humano sobre o ambiente español e 
gale- 
go, e as súas consecuencias. 

▪ XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impre- 
sos e dixitais referidas a problemas ambientais 
actuais en España e en Galicia, e localiza páxi- 
nas e recursos da web directamente relaciona- 
dos con eles. 

Invetiga sobre os actuais 
problemas ambientais de España 
e Galicia 

 4ªSemana 
Novembro 

Saída observ 
directa 
Análise prensa 
Proba escrita 

 

 

 
                                                                                  2ª Avaliación. O espazo humano    

▪ B2.1. Poboación 

mundial: modelos 

demográficos e 

▪ B2.1. Comentar a información en mapas 

do mundo sobre a densidade de poboación 

e as migracións. 
▪ XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial os conti- 

nentes e as áreas máis densamente poboadas. 

Localiza no mapa mundial os conti- 

nentes e as áreas máis densamente 
poboadas 

1ªSemana 
Decembro 

Traballo de 
investigacion 
na rede. 
Proba escrita 



movementos migratorios. ▪ XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migra- 
torias nos países de orixe e nos de acollemen- 
to. 

Explica o impacto das ondas migratorias nos 

países de orixe e nos de acollemento. 

2ªSemana 
Decembro 

Analise 
prensa 
escritas 
Proba escrita 

▪ B2.2. Poboación 

europea: distribución e 

evolución. 
▪ B2.2. Analizar a poboación europea no 

relativo 
á súa distribución, evolución e dinámica, 
e ás 
súas migracións e políticas de poboación. 

▪ XHB2.2.1. Explica as características da poboa- 
ción europea. 

Explica as características principais da 

poboación europea. 
2ªSemana 
Decembro 

Practica 
internet 
Observación 
directa. Proba 

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

Estudia comparativamente as 
caracteristicas da poboación 
europea 

3ª Semana 
decembro 

Idem 

▪ B2.3. Poboación 

española: evolución, 

distribución e dinámica. 

Movementos migratorios. 

▪ B2.3. Analizar as características da 

poboación española, a súa distribución, 

dinámica e evolución, e os movementos 

migratorios. 

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

Analiza sinxelamente a  pirámide 
de poboación española 

2ªSemana 
Xaneiro 

Idem 
Analise 
pirámides  
poboación 

▪ XHB2.3.2. Analiza en distintos medios os 
movementos migratorios nas últimas tres déca- 
das en España. 

Describe e diferencia as caracteristicas dos 

movementos migratorios nas últimas tres 
déca- 

das en España. 

2ªSemana 
Xaneiro 

Análise 
prensa 
Proba escrita 
Graficas 

▪ B2.4. Poboación de 

Galicia: evolución, 

distribu- 
ción e dinámica. 
Movementos 
migratorios. 

▪ B2.4. Analiza as características da 

poboación 
de Galicia, a súa distribución, dinámica e 
evo- 
lución, e os movementos migratorios 

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

Coñece o proceso da emigración 

galega, as súas etapas e os destinos 
principais. 

3ª Seamna 
Xaneiro 

Proba escrita 
Análise 
prensa 

▪ B2.5. Proceso de 

urbanización no planeta. 
▪ B2.5. Sinalar nun mapamundi as grandes 

áreas urbanas, e identificar e comentar o 

papel das cidades mundiais como 

dinamizadoras da economía das súas 

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

 Realiza un gráfico sinxelo con datos da 
evolución do crecemento da poboación 
urbana 
no mundo. 

3º Semana 
Xaneiro 

Análise  de 
mapas 
temáticos e 
graficos 



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

Sitúa no mapa do mundo as 

cidades máis poboadas, e explica a súa 
importancia económica. 

4ª Semana 
Xaneiro 

idem 

▪ B2.6. A cidade e o 

proceso de urbanización 
europeo. 

▪ B2.6. Comprender o proceso de 

urbanización, 
os seus proles e os seus contras en 
Europa. 

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

Describe elementos que diferencien 
o urbano e o rural en Europa. 

1ª Semana 
Febreiro 

Saída 
extraescolar 
cidade 
Proba escrita 
 
 

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

Diferencia as tiferentes tipoloxías 
urbanas 

1ªSemana 
Febreiro 

Proba escritas 
Análise 
Cartografia 
adaptada 

▪ B2.7. A cidade e o 

proceso de urbanización 

en 
España e en Galicia. 

▪ B2.7. Recoñecer as características das 

cidades españolas e galegas, e as formas 

de ocupación do espazo urbano. 
▪ XHB2.7.1. Interpreta textos que expliquen as 

características das cidades de España e de Galicia, 
axudándose de internet ou de medios 
de comunicación escrita. 

Diferncia as diferentes tipoloxías 
urbanas de España e Galicia 

2ª Semana 
Febreiro 

idem 

▪ B2.8. Diversidade de 

medios naturais en Espa- 
ña e en Galicia. 

▪ B2.8. Coñecer os principais espazos 

naturais protexidos a nivel peninsular e 

insular. 
▪ XHB2.8.1. Sitúa os parques naturais españois 

nun mapa, e explica a situación actual dalgúns 
deles. 

Sitúa os parques naturais españois 

nun mapa, 

3 Semana 
Febreiro 

Traballo con 
Google Earth 



▪ 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. 

Traballas con diferentes graficos, 
extrae información deles e é 
capaz de analizala 

1ª Semana 
Marzo 

Analise 
graficos 
sinxelos. 
Proba escrita 

▪ B2.9. Paisaxes no 

territorio español e galego. 
▪ B2.9. Identificar as principais paisaxes 

humanizadas españolas e galegas, e 

identificalas por comunidades autónomas. 
▪ XHB2.9.1. Clasifica as principais paisaxes 

humanizadas españolas a través de imaxes. 

Diferencia as principais paisaxes 
humanizadas españolas a través de 
imaxes. 

2ª Semana 
Marzo 

Observación 
directa 
traballo 
google earth 
 
Proba escrita 

▪ B2.10. Principais retos e 

problemas ambientais 
en España. 

▪ B2.10. Coñecer e analizar os problemas e 

os 
retos ambientais que afronta España, a 
súa 
orixe e as posibles vías para afrontar 
estes 
problemas. 

▪ XHB2.10.1. Compara paisaxes humanizadas 
españolas segundo a súa actividade económi- 
ca. 

Diferencia  paisaxes humanizadas 
españolas segundo a súa actividade 
económica. 

3ª Semana 
MArzo 

Analise 
Prensa 
 
Proba escrita 

3ª Avaliación. A historia    

▪ B3.1. Relación entre o 

pasado, o presente e 

ofuturo a través da 

historia. 

▪ B3.1. Recoñecer que o pasado non está 

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

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

Ë consciente que a pasado xera 
o presente e o seu coñecemento 
é necesario para coñecer a 
sociedade na que vive 

1ª Abril Observación 
Debate aula 
Proba oral 

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

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

 Nomea e identifica catro clases de fontes 
fontes históricas. 

2ª Abril Idem 
 



interpre- 
tacións de fontes diversas. 

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

Comprende que a historia non se 

pode escribir sen fontes, xa sexan estas 
restos materiais ou textuais. 

2ª Abril Idem 

▪ B3.3. Cambio e 

continuidade. 
▪ B3.3. Explicar as características de cada 

tempo histórico e certos acontecementos 

que determinaron cambios fundamentais no 

rumbo da historia, diferenciando períodos 

que facilitan o seu estudo e a súa 

interpretación. 

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

E capaz de facer eixos 
cronolóxicos  e razoalos 

3ª Abril Traballo 
escrito por 
parellas 

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

Idem 4ª Abril Traballo 
escrito por 
parellas 

▪ B3.4. Tempo histórico. ▪ B3.4. Entender que os acontecementos e 

os 
procesos ocorren ao longo do tempo e á 
vez no 
tempo (diacronía e sincronía). 

▪ XHB3.4.1. Entende que varias culturas conviví- 
an á vez en diferentes enclaves xeográficos. 

Entende que varias culturas convivían á vez 

en diferentes enclaves xeográficos. 

1ª Maio Traballo 
escrito por 
parellas 

▪ B3.5. Vocabulario 

histórico e artístico. 
▪ B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e 

artístico con precisión, inseríndoo no 

contexto adecuado. 
▪ XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e 

artístico imprescindible para cada época.Entende que 
varias culturas conviví- 
an á vez en diferentes enclaves xeográficos. 

Entende que varias culturas convivían á vez 

en diferentes enclaves xeográficos. 

1 Maio Traballo 
escrito por 
parellas 

▪ B3.6. Idade Media: 

concepto e as subetapas 
(alta, plena e baixa 
Idade Media). 

▪ B3.6. Caracterizar a alta Idade Media en 

Europa e recoñecer a dificultade da falta de 

fontes históricas neste período. 
▪ XHB3.6.1. Utiliza as fontes históricas e entende 

os límites do que se pode escribir sobre o pa- 
sado. 

 Utiliza as fontes históricas e entende 

os límites do que se pode escribir sobre o 
pa- 
sado. 

2ª Maio Proba escrita 
Analise textos 
historicos 

▪ B3.7. Caída do Imperio 

Romano en Occidente: 
división política e 
invasións xermánicas. 
Imperio Bizantino e 
reinos xermánicos. 

B3.7. Describir a nova situación 

económica, social e política dos reinos 

xermánicos. 

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

Entende as diferencias básicas 
entre a cultura romana e a dos 
pobos xermánicos 

3ª Maio Proba escrita 



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

súas 
consecuencias. 

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

Entende as características 
fundamentais da sociedade 
feudal 

4 Maio Exposición 
oral 

▪ B3.9. Islam. Península 

Ibérica: invasión mu- 
sulmá. Evolución de Al-
Andalus e dos reinos 
cristiáns. 

▪ B3.9. Analizar a evolución dos reinos 

cristiáns e 
musulmáns, nos seus aspectos 
socioeconómi- 
cos, políticos e culturais. 

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

Comprende as orixes do Islam e o 

seu alcance posterior. 

1ª xuño Proba escrita 
Analis text 
hist 

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

Entende a importancia de Al-Andalus 
na Idade Media. 

1 xuño Proba escritas 
Analise 
mapas 
historicos 

▪ B3.10. Reconquista e 

repoboación. 
▪ B3.10. Entender o proceso das conquistas 

e a repoboación dos reinos cristiáns na 

Península Ibérica e as súas relacións con 

Al-Andalus. 

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

Entende o proceso da 
reconquista e a repoboación dos 
reinos cristiáns 

2ª xuño Analise textos 
e mapas 
historicos 

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

Explica a importancia do camiño 
de Santiago 

2ª xuño Proba escrita 
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                Xeografía e Historia. 4º de ESO 

   

       

       Contidos 

     

  Criterios de avaliación 

 

    Estándares de aprendizaxe 

      

Temporalizaci 

   

     Grao mínimo  de          

consecución 

 

    Instrumentos de      

Avaliación 

                                                   Bloque 1. O século XVIII en Europa ata 1789    

 B1.1. Século XVIII en 

Europa: do feudalismo ao 

absolutismo e o 
parlamentarismo das 
minorías. 
Francia, Inglaterra, 
España e Galicia. 

 B1.1. Explicar as características 

do Antigo 

Réxime nos seus sentidos 
político, social e 
económico. 

 XHB1.1.1. Establece, a través da 

análise de textos, a diferenza entre o 

Absolutismo e o Parlamentarismo. 

1ª Avaliación Analiza textos polliticos de 

século XVII e recoñece as 

teorías politicas 

Analisis de texto 

Proba escrita 

Lectura guiada novela 

histórica 

 XHB1.1.2. Distingue conceptos 

históricos como Antigo Réxime e 

Ilustración. 

1ª Avaliacion Entende a ruptura que supuxo 

a Ilustración dentro do 

pensamento politico da época 

Analisis de texto 

Proba escrita 



 B1.2. Ilustración.  B1.2. Coñecer o alcance da 

Ilustración como 

novo movemento cultural e 
social en Europa e 
en América. 

 XHB1.2.1. Describe as características 

da cultura da Ilustración e as implicacións 

que ten nalgunhas monarquías. 

1ª Avaliacion Recoñece a influencia e as 

carácterísticas do  despotismo 

ilustrado 

Proba escrita 

 B1.3. Arte e ciencia en 

Europa no século XVIII. 

 B1.3. Coñecer os avances da 

Revolución Científica desde os 

séculos XVII e XVIII. 

 XHB1.3.1. Aprecia os avances 

científicos e a súa aplicación á vida diaria, 

e contextualiza o papel dos científicos na 

súa propia época. 

1ª Avaliacion Recoñece a influencia da 

ilustracción nos avances 

científicos e coñece alguns 

dos máis importantes do 

século XVIII 

Analise de texto históirco 

Proba escrita 

   XHB1.3.2. Comprende as implicacións 

do empiricismo e o método científico 

nunha variedade de áreas. 

1ª Avaliacion Comprende a aparición do 

método científico e a aparición 

de novas ciencias 

Analise de texto histórico 

Exposición de método 

cienntifico da Economía polos 

alumnos con esa optativa 

                                             Bloque 2. A era das revolucións liberais    

 B2.1. Revolucións 

burguesas nos séculos 

XVIII e   XIX:   bases   

ideolóxicas   (liberalis- 

mo,nacionalismo e 
rexionalismo), 
económicas e 
sociais; principais 
consecuencias. 

 B2.1. Comprender o alcance e 

as limitacións dos procesos 

revolucionarios dos séculos XVIII 

e XIX. 

 XHB2.1.1. Sopesa as razóns dos 

revolucionarios para actuar como o 

fixeron. 

1ª Avaliacion Describe as razóns dos 

revolucionarios para actuar 

como o fixeron. 

Proba escrita 

 XHB2.1.2. Recoñece, mediante a 

análise de fontes de diversas épocas, o 

valor destas non só como información 

senón tamén como evidencia para os/as 

historiadores/as. 

1ª Avaliacion Valora a utilización das fontes 

históricas e a información que 

proporcionan 

Analise das fontes 

Proba escrita 

 B2.2. Revolucións 

burguesas nos séculos 

XVIII e XIX: periodización 

e feitos principais. Restau- 

ración. Procesos 
unificadores e 
independentis- 

 B2.2. Identificar os principais 

feitos das revolucións liberais 

burguesas en Europa e América 

nos séculos XVIII e XIX. 

 XHB2.2.1. Redacta unha narrativa 

sintética cos principais feitos dalgunha 

das revolucións burguesas da primeira 

metade do século XIX, acudindo a 

explicacións causais, e sinala os proles 

e os contras. 

1ª Avaliacion Estructura as causas e 

consecuencias das rev. 

Busguesas da primeira 

metade do XIX 

Proba escrita 

Esquena razoado 



tas. O caso español  XHB2.2.2. Redacta unha narrativa 

sintética cos 

principais feitos dalgunha das 
revolucións bur- 
guesas do século XVIII, acudindo a 
explicacións 
causais, e indica os proles e os contras. 

1ª Avaliacion Estructura as causas e 

consecuencias das rev. 

Busguesas da primeira 

metade do XIX 

Proba escrita 

Esquena razoado 

 XHB2.2.3. Discute as implicacións da 

violencia empregando diversos tipos de 

fontes. 

1ª Avaliacion Razoa as consecuencias da 

utilización da violencia ao 

longo do século XIX 

Exposición oral 

Proba escrita 

Bloque 3. A Revolución Industrial    

 B3.1. Revolución 

Industrial: concepto; 

factores 

económicos, sociais e 
ideolóxicos que a fan 
po- 
sible. 

 B3.1. Describir os feitos 

salientables da Revolu- 

ción Industrial e o seu 
encadeamento causal. 

 XHB3.1.1. Analiza os proles e os 

contras da primeira Revolución Industrial 

en Inglaterra. 

1ª Avaliacion Analiza a importancia da 

Revolución Industrial en 

Inglaterra 

 Proba Escrita 

 B3.2. Revolución 

Industrial: desde Gran 

Bretaña 

 B3.2. Analizar as vantaxes e os 

inconvenientes 

 XHB3.2.1. Analiza e compara a 

industrialización de diferentes países de 

Europa, América e 

1ª Avaliacion Recoñece os trazos 

diferenciadores da Revolución 

Industrial  nos diferentes 

paises 

Esquema razoado 

 
ao resto de Europa. de ser un país pioneiro nos 

cambios. 

Asia, nas súas distintas escalas 

temporais 

xeográficas. 

   

 XHB3.2.1. Compara o proceso de 

industrialización en Inglaterra e nos 

países nórdicos. 

1ª Avaliacion  Proba escrita 

Comentaario de Textos 



 B3.3. Consecuencias 

da Revolución Industrial. 

Movemento obreiro 
(orixes, ideoloxías e 
formas 
de organización). 

 B3.3. Entender o concepto de 

progreso, e os sacrificios e os 

avances que leva consigo. 

 XHB3.3.1. Explica a situación laboral 

feminina e infantil nas cidades industriais. 

1ª Avaliación   Explica a situación laboral 

feminina e infantil nas cidades 

industriais. 

 

 B3.4. Discusión en 

torno ás características 

da 

industrialización en 
España e Galicia: éxito 
ou fracaso? 

 B3.4. Analizar a evolución dos 

cambios económicos en España e 

en Galicia, a raíz da 

industrialización parcial do país. 

 XHB3.4.1. Especifica algunhas 

repercusións políticas como consecuencia 

dos cambios económicos en España. 

1ª Avaliación Analiza as consecuencias da 

industrialiación en España e 

en Galicia 

Proba escrita 

Analise de textos e gráficos 

Espugnar en xornais, 

hemerotecas 

 B3.5. A ciencia no 

século XIX. 

 B3.5. Coñecer os principais 

avances científicos 

e tecnolóxicos do século XIX, e 
a súa relación 
coas revolucións industriais 

 XHB3.5.1. Elabora un eixe cronolóxico, 

diacrónico e sincrónico, cos principais 

avances científicos e tecnolóxicos do 

século XIX. 

1ª Avaliación Coñece os principis avances 

cientificos do XIX 

Esquema razoado 

Proba escrita 

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

 B4.1. O imperialismo 

no século XIX: concepto. 

 B4.1. Identificar as potencias 

imperialistas e a 

repartición de poder económico 
e político no 
mundo no derradeiro cuarto do 
século XIX e no 
principio do XX. 

 XHB4.1.1. Explica razoadamente que o 

concepto imperialismo reflicte unha 

realidade que influirá na xeopolítica 

mundial e nas relacións 

económicas transnacionais. 

1ª Avaliación Ë consciente da importancia 

do imperialismo do XIX na 

xeopolítica mundial e nas 

relacións 

económicas transnacionais. 

Proba escrita 

Analise da prensa diaria 

 XHB4.1.2. Elabora discusións sobre 

eurocentrismo e a globalización. 

1ª Avaliación Analiza o impacto da 

globalización no mundo actual 

e busca as causas 

Proba escrita 

Análise da prensa escrita 



 B4.2. Imperialismo: 

causas, 

desenvolvemento e 

consecuencias. 

 B4.2. Establecer xerarquías 

causais (aspecto e 

escala temporal) da evolución 
do imperialismo. 

 XHB4.2.1. Sabe recoñecer cadeas e 

interconexións causais entre colonialismo, 

imperialismo e a Gran Guerra de 1914. 

1ª Avaliación  Sabe recoñecer  

interconexións causais entre 

colonialismo, imperialismo e a 

Gran Guerra de 1914. 

Proba escrita 

Análise da prensa escrita 

 B4.3. Causas e 

consecuencias da Gran 

Guerra(1914-1919) ou I 

Guerra Mundial. 

 B4.3. Coñecer os principais 

acontecementos da Gran Guerra, 

as súas interconexións coa Revo- 

lución Rusa e as consecuencias 
dos tratados 

de Versalles. 

 XHB4.3.1. Diferencia os 

acontecementos dos procesos, nunha 

explicación histórica, da I Guerra Mundial. 

1ª Avaliación Razoa unha  explicación 

histórica, da I Guerra Mundial. 

Proba escrita 

Análise da prensa escrita 

Proxecto “Feliz Navidad· 

 Gran Guerra, as súas 

interconexións coa Revo- 

lución Rusa e as consecuencias 
dos tratados 
de Versalles. 

 XHB4.3.2. Analiza o novo mapa político 

de Europa. 

2ª Avaliación Entende as consecuencias da 

Gran Guerra e a Revolución 

Rusa 

Proba escrita 

Análise da prensa escrita 

 XHB4.3.3. Describe a derrota de 

Alemaña desde a súa propia perspectiva 

e desde a dos aliados. 

2ª Avaliación Entende as consecuencias da 

Gran Guerra e a Revolución 

Rusa 

Proba escrita 

Análise da prensa escrita 

 B4.4. Revolución Rusa.  B4.4. Esquematizar a orixe, o 

desenvolvemento 

e as consecuencias da 
Revolución Rusa. 

 XHB4.4.1. Contrasta algunhas 

interpretacións do alcance da Revolución 

Rusa na súa época e na actualidade. 

2ª Avaliación  Proba escrita 

Análise da prensa escrita 

 B4.5. A arte no século 

XIX. 

 B4.5. Relacionar movementos 

culturais como o 

romanticismo, en distintas 
áreas, e recoñecer a 
orixinalidade de movementos 
artísticos como o 
impresionismo, o expresionismo 
e outros "ismos" en Europa. 

 XHB4.5.1. Comenta analiticamente 

cadros, 

esculturas e exemplos arquitectónicos 
da arte 
do século XIX. 

2ª Avaliación Identifica e analiza obras de 

arte do XIX 

Proba escrita 

Análise da prensa escrita 

 XHB4.5.2. Compara movementos 

artísticos europeos e asiáticos. 

2ª Avaliación  Proba escrita 

Análise da prensa escrita 

Bloque 5. A época de entreguerras (1939 - 1945)  



 B5.1. Período de 

entreguerras: do final da 

Gran Guerra ao crac do 

29 e a Gran Depresión. 

 B5.1. Coñecer e comprender os 

acontecementos, os feitos e os 

procesos máis importantes do 

período de entreguerras, e a súa 

conexión co presente, e estudar a 

xerarquía causal nas explicacións 

históricas sobre esta época. 

 XHB5.1.1. Analiza interpretacións 

diversas de fontes históricas e 

historiográficas de distinta 

procedencia. 

2ª Avaliación Acercase metodolóxicamente 

ao periodo de entreguerras 

Proba escrita 

 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. 

2ª Avaliación Relaciona fenómenos criticos 

de diferentes épocas pero con 

caracteristicas semellantes 

Proba escrita 

   XHB5.1.3. Discute as circunstancias da 

loita 

polo sufraxio da muller. 

2ª Avaliación Recoñece a importancia das 

sufraguistas 

Debate oral 

 B5.2. Fascismo italiano 

e nazismo alemán. 

 B5.2. Analizar as causas do 

auxe dos fascis- 

mos en Europa. 

 XHB5.2.1. Explica diversos factores que 

fixeron 

posible o auxe do fascismo en Europa. 

2ª Avaliación Entende a preguerra e o auxe 

dos fascismos 

Proba escrita 

 B5.3. II República 

española e a Guerra 

Civil. 

 B5.3. Coñecer as tensións que 

levaron en 

España á proclamación da II 
República e ao 
estoupido da Guerra Civil 

 XHB5.3.1. Explica as principais 

reformas durante a II República española, 

e reaccións a elas. 

2ª Avaliación Analiza a importancia da II 

Republica Española 

Proba escrita 

 XHB5.3.2. Explica as causas da Guerra 

Civil 

española no contexto europeo e 
internacional. 

2ª Avaliación Entende a causalidade da 

Guerra civil Española cun 

espiritu critico 

Proba escrita 

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



 B6.1. Orixes da II 

Guerra Mundial. 

 B6.1. Coñecer as causas da II 

Guerra Mundial. 

 XHB6.1.1. Recoñece a xerarquía causal 

(diferente importancia dunhas causas ou 

outras segundo as narrativas). 

2ª Avaliación Clasifica as causas da II GM Proba escrita 

 B6.2. 

Desenvolvemento da II 

Guerra Mundial: 

extensión, fases, 
formas de guerra e 
principais 
consecuencias. 

 B6.2. Coñecer os principais 

feitos da II Guerra 

Mundial, diferenciar as escalas 
xeográficas nes- 
ta guerra (europea e mundial) e 
entender o 
concepto de guerra total. 

 XHB6.2.1. Sitúa nun mapa as fases do 

conflito. 

2ª Avaliación Situa xeográficamente as 

fases do comficto 

Investigación na rede 

 XHB6.2.2. Dá unha interpretación de 

por que rematou antes a guerra europea 

que a mundial. 

2ª Avaliación Analiza o proceso cronolóxico 

da guerra 

Investigación na rede 

 XHB6.2.3. Elabora unha narrativa 

explicativa das causas e as 

consecuencias da II Guerra Mundial, a 

distintos niveis temporais e xeográficos. 

2ª Avaliación  Elabora unha narrativa 

explicativa das causas e as 

consecuencias da II Guerra 

Mundial, a distintos niveis 

temporais e xeográficos. 

Investigación na rede 

 B6.3. O Holocausto.  B6.3. Entender o contexto en 

que se desenvol- 

veu o Holocausto na guerra 
europea e as súas 
consecuencias. 

 XHB6.3.1. Recoñece a significación do 

Holocausto na historia mundial. 

2ª Avaliación Recoñece o Holocausto e 

destaca o seu significado 

Proba escrita 

 B6.4. Nova xeopolítica 

mundial: Guerra Fría e 

plans de reconstrución 
posbélica. 

 B6.4. Comprender o concepto 

de Guerra Fría 

no contexto de despois de 1945, 
e as relacións 
entre os dous bloques, os EEUU 
e a URSS. 

 XHB6.4.1. Utilizando fontes históricas e 

historiográficas, explica algúns dos 

conflitos enmarcados na época da Guerra 

Fría. 

2ª Avaliación Entende o concepto e 

algunhas manifestaciones da 

Guerrra Fria 

Análise de textos 

 XHB6.4.2. Describe as consecuencias 

da guerra de Vietnam. 

2ª Avaliación Describe as consecuencias da 

guerra de Vietnam. 

Analise de Texto 



 B6.5. Procesos de 

descolonización en Asia 

e 

África. 

 B6.5. Organizar os feitos máis 

importantes da 

descolonización de posguerra 
no século XX e 
comprender os límites da 
descolonización e da 
independencia nun mundo 
desigual. 

 XHB6.5.1. Describe os feitos relevantes 

do 

proceso descolonizador. 

2ª Avaliación Entende o copcepto de 

descolonizar e as suas 

consecuencias 

Proba escrita 

 XHB6.5.2. Distingue entre contextos 

diferentes do mesmo proceso, por 

exemplo, África subsahariana (anos 50 e 

60) e a India (1947). 

2ª Avaliación Recoñece diferencias  entre 

procesos descoloniadores 

Debate oral 

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

soviético 

  e   o illamento económico do bloque soviético  

 B7.1. Evolución dos 

bloques soviético e 

capita- 

lista. O "Welfare State". 

 B7.1. Entender os avances 

económicos dos réximes 

soviéticos e os perigos do seu 

illamento interno, así como os 

avances económicos do 

"Welfare State" en Europa. 

 XHB7.1.1. Explica os avances dos 

réximes soviéticos e do "Welfare State" en 

Europa. 

3ª Avaliación Entende os avances dos 

réximes soviéticos e do 

"Welfare State" en Europa. 

Proba escrita 

 XHB7.1.2. Recoñece os cambios 

sociais derivados da incorporación da 

muller ao traballo asalariado. 

3ª Avaliación Recoñece os cambios sociais 

derivados da incorporación da 

muller ao traballo asalariado. 

Proba escrita 

 B7.2. Crise do petróleo 

(1973). 

 B7.2. Comprender o concepto 

de crise económica e a súa 

repercusión mundial nun caso 

concreto. 

 XHB7.2.1. Compara a crise enerxética 

de 1973 coa financeira de 2008. 

3ª Avaliación  Entende as implicacións e as 

ipoloxías das crise 

Debate oral 

 B7.3. Ditadura de 

Franco en España. 

 B7.3. Explicar as causas de que 

se establecera unha ditadura en 

España tras a Guerra Civil, e 

como foi evolucionando esa 
ditadura desde 
1939 a 1975. 

 XHB7.3.1. Coñece a situación da 

posguerra e a represión en España, así 

como as fases da ditadura de Franco 

3ª Avaliación Coñece a situación da 

posguerra e a represión en 

España, así como as fases da 

ditadura de Franco 

Proba escrita 

Hemeroteca 

Análise de texto 

 XHB7.3.2. Discute como se entende en 

España e en Europa o concepto de 

memoria histórica 

3ª Avaliación Debate e razona o comcepto 

de memoria histórica 

Proba escrita 

Hemeroteca 

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



 B8.1. Formas 

económicas e sociais do 

capitalismo no mundo. 

 B8.1. Interpretar procesos a 

medio prazo de cambios 

económicos, sociais e políticos a 

nivel mundial. 

 XHB8.1.1. Interpreta o renacemento e o 

declive das nacións no novo mapa político 

europeo desa época 

3ª Avaliación Interpreta o renacemento e o 

declive das nacións no novo 

mapa político europeo desa 

época 

Analise de mapas temáticos 

Proba escrita 

 XHB8.1.2. Comprende os proles e 

contras do estado do benestar. 

3ª Avaliación Analiza o estado do benestar Proba escrita 

 B8.2. Colapso dos 

réximes soviéticos e as 

súas 

consecuencias. 

 B8.2. Coñecer as causas e as 

consecuencias 

inmediatas do colapso da URSS 
e outros réxi- 
mes socialistas. 

 XHB8.2.1. Analiza aspectos políticos, 

económicos e culturais dos cambios 

producidos tralo colapso da URSS. 

3ª Avaliación Analiza aspectos básicos dos 

cambios producidos tralo 

colapso da URSS. 

Proba escrita 

 B8.3. Transición 

política en España: da 

ditadura 

á democracia (1975-
1982). 

 B8.3. Coñecer os principais 

feitos que conduci- 

ron ao cambio político e social 
en España des- 
pois de 1975, e sopesar 
distintas interpreta- 
cións sobre ese proceso. 

 XHB8.3.1. Compara interpretacións 

sobre a Transición española nos anos 

setenta do século XX e na actualidade. 

3ª Avaliación Diferencia os conceptos 

politicos asociados á 

Transición ao longo dos 

ultimos 40  anos 

Proba escrita 

Hemeroteca 

 XHB8.3.2. Enumera e describe algúns 

dos principais fitos que deron lugar ao 

cambio na sociedade española da 

transición: coroación deXoán Carlos I, lei 

para a reforma política de 1976, lei de 

amnistía de 1977, apertura de Cor 

tes Constituíntes, aprobación da 
Constitución 
de 1978, primeiras eleccións xerais, 
creación do 
Estado das autonomías, etc. 

3ª Avaliación Describe os fitos da historia de 

España dende 1975 ata hoxe 

Eixo cronolóxico 



 XHB8.3.3. Analiza o problema do 

terrorismo enEspaña 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. 

3ª Avaliación  Analiza o problema do 

terrorismo enEspaña durante 

esta etapa 

Proba escrita 

 B8.4. Camiño cara a 

Unión Europea: desde a 

unión económica a 
unha futura unión 
política 
supranacional. 

 B8.4. Entender a evolución da 

construción da 

Unión Europea. 

 XHB8.4.1. Discute sobre a construción 

da Unión Europea e do seu futuro. 

3ª Avaliación Analiza a importancia da UE e 

a repercusión na sua vida 

Proba escrita 

                                                                   Bloque 9. A Revolución Tecnolóxica e a globalización a finais 

do 

    século XX  e principio do XXI  

 B9.1. A globalización 

económica: concepto e 

características. 

 B9.1. Definir a globalización e 

identificar algúns 

dos seus factores. 

 XHB9.1.1. Procura na prensa novas 

dalgún sector con relacións globalizadas, 

e elabora argumentos a favor e en contra. 

3ª Avaliación Recoñece os efectos da 

globalización na vida actual a 

traves da prensa 

Hemeroteca 

Proba escrita 

 XHB9.1.2. Elabora discusións sobre o 

eurocentrismo e a globalización. 

3ª Avaliación Idem Idem 

 B9.2. Papel da 

Revolución Tecnolóxica 

na 

globalización. 

 B9.2. Identificar algúns dos 

cambios fundamen- 

tais que supón a Revolución 
Tecnolóxica. 

 XHB9.2.1. Analiza algunhas ideas de 

progreso e retroceso na implantación das 

recentes tecnoloxías da información e da 

comunicación, a distintos niveis 

xeográficos. 

3ª Avaliación Analiza o papel das 

tecnoloxias da información na 

sociedade actual 

Proba escrita 



 B9.3. Consecuencias 

da globalización. Rela- 

cións interrexionais; 
focos de conflito. 

 B9.3. Recoñecer o impacto 

destes cambios a nivel local, 

autonómico, estatal e global, pre- 

vendo posibles escenarios máis 
e menos desexables de 
cuestións ambientais 
transnacionais,e discutir as 
novas realidades do espazo 
globalizado. 

 XHB9.3.1. Crea contidos que inclúen 

recursos como textos, mapas e gráficos, 

para presentar algún aspecto conflitivo 

das condicións sociais do proceso de 

globalización. 

3ª Avaliación Recoñece os efectos da 

globalización no seu entorno  

e a nivel nacional e global e 

analiza os seus efectos 

Proba escrita 

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

 B10.1. Relación entre o 

pasado, o presente e o 

futuro a través da 
historia e a xeografía. 

 B10.1. Recoñecer que o pasado 

non está 

"morto e enterrado", senón que 
determina opresente e os 
posibles futuros e espazos, ou 
inflúe neles. 

 XHB10.1.1. Formula posibles beneficios 

e desvantaxes para as sociedades 

humanas epara o medio natural 

dalgunhas consecuencias do quecemento 

global, como o desxeamento do Báltico. 

3ª Avaliación  Relacióna  o pasado, o 

presente e o futuro a través da 

historia e a xeografía. E 

identifica posibles 

consecuencias dos problemas 

ambientais 

Proba escrita 

   XHB10.1.2. Sopesa como unha Europa 

en guerra durante o século XX pode 

chegar a unha unión económica e política 

no século XXI. 

3ª Avaliación Analiza os obstaculos que a 

UE tivo que solventar para 

chegar á situación actual 

Proba escrita 

 XHB10.1.3. Compara (nun aspecto ou 

en varios) as revolucións industriais do 

século XIX coa revolución tecnolóxica de 

finais do século XX e principio do XXI. 

3ª Avaliación Compara a revolución dixital 

coas anteriores revoluciones 

tecnoloxicas 

Proba escrita 



 B10.2. Cambio e 

continuidade. 

 B10.2. Explicar as 

características de cada 

tempo histórico e certos 
acontecementos que 
determinaron cambios 
fundamentais no rumbo 
da historia, diferenciando 
períodos que facilitan 
o seu estudo e a súa 
interpretación. 

 XHB10.2.1. Ordena temporalmente 

algúns eitos históricos e outros feitos 

salientables, utilizando para iso as 

nocións básicas de sucesión, duración e 

simultaneidade. 

3ª Avaliación Fai eixos cronoloxicos Eixos cronoloxicos 

 XHB10.2.2. Realiza diversos tipos de 

eixes cronolóxicos e mapas históricos. 

3ª Avaliación Utiliza a metodoloxía do 

estudio da hstoria con 

propiedade 

Mapas coonceptuais 

Eixos Cronoloxicos, 

Graficas varias 

Analise de texto 

 B10.3. Tempo histórico.  B10.3. Entender que os 

acontecementos e os 

procesos ocorren ao longo do 
tempo e á vez no 
tempo (diacronía e sincronía). 

 XHB10.3.1. Entende que varias culturas 

convivían á vez en diferentes enclaves 

xeográficos. 

3ª Avaliación Ë capaz de comprender os 

conceptos de diacronía e 

sincronía 

Proba escrita 

 B10.4. Vocabulario 

histórico e artístico: Idade 

Contemporánea. 

 B10.4. Utilizar o vocabulario 

histórico e artístico con precisión, 

inseríndoo no contexto adecua- 

do. 

 XHB10.4.1. Utiliza con fluidez e 

precisión o vocabulario histórico e artístico 

necesario. 

Todas as 

Avaliacións 

Expresa de maneira coherente 

e precisa os termos históricos 

Proba escrita 

 
 

 
5.- CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA 

 
         A metodoloxía dependerá e se adaptará a: 
       -     Competencia inicial do alumnado. 



- Ter en conta a diversidade: respectar os ritmos e estilos de aprendizaxe. 

- Potenciar as metodoloxías activas e participativas: 

o Combinar traballo individual e cooperativo. 

o Aprendizaxe por proxectos. 

- Enfoque orientado á realización de tarefas e á resolución de problemas. 

- Uso habitual das TIC. 

- Papel facilitador do profesor/a. 

 

Estratexias metodolóxicas 

- Memorización comprensiva. 

- Indagación e investigación sobre documentos, textos, prensa, etc. 

- Elaboración de sínteses. 

- Análise de documentos, gráficos, táboas de datos. 

- Comentarios de textos, gráficos… 

- Resolución de problemas. 

- Estudo de casos (proxectos). 

- Simulacións. 

- Exposicións TIC,s 

- Debates na aula 

- Outras: 

 



Exemplo de secuenciación de traballo na aula 

Motivación: 

- Actividade de exploración de ideas e coñecementos previos. 

- Formulación de cuestións que favorezan o conflito cognitivo. 

- Presentación da actividade con gráficos, textos, fotos, etc. 

Información do profesor/a: 

- Información básica para todo o alumnado. 

- Información complementaria para reforzo e apoio. 

- Información complementaria para afondamento e ampliación. 

Traballo persoal: 

- Lectura e comprensión de textos. 

- Análise de documentos, pequenas investigacións, etc. 

- Resposta a preguntas. 

- Resolución de problemas. 

- Comentario de documentos, mapas, imaxes, vídeos, etc. 

- Elaboración de mapas, gráficas, sínteses ou mapas conceptuais. 

- Memorización comprensiva. 

- Dramatizacións e xogos de roles. 

Avaliación: 

- Análise de producións: caderno,  comentarios, presentacións audiovisuais, etc. 

- Exposicións orais. 



- Probas escritas. 

- Traballos individuais e en grupo. 

- Observación do traballo na aula. 

 

 

• Outras decisións metodolóxicas 
 

-  Agrupamentos: 

Individual á hora de reflexionar por escrito. 

Grupal á hora de analizar as curtas ou documentais de forma oral, de facer debates... 

Parellas á hora de elaborar presentacións audiovisuais sobre o aprendido e/ou investigado. 

 
- Recursos didácticos: 

Recursos da web. 

Fichas elaboradas polo profesorado. 

 

 

 

 

 



 
Actividades  
Serán propostas actividades escritas que utilizando contidos servan para desenvolver competencias. Abriranse duas canles na Aula Virtual para 

os alumnos, un de Recuperación e Repaso, e outro de ampliación de contidos . Os alumnos traballaran facendo resumos, esquemas, informes, 

ensaios criticos,analises de obras de arte, crucigramas, mapas conceptuais, graficas etc..  

 

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade):  

 

Os alumnos, en caso de confinamento ou cuarentena, terán alomenos unha sesión á semana de curso on line a través de webex, a plataforma 

facilitada pola Xunta para clarificar conceptos e  organizar o traballo. No caso de alumnos sen conectividade ou con mala conectividade a 

relación se fará a través do telefono móvil, que sempre hai algun na familia, a plataforma Abalar, o correo electrónico ou a Aula Virtual (Moodle). 

A metodoloxía consistirá en comprensión de textos escritos , mapas conceptuais e descriptivos, graficas, obras de arte etc..sobre os contidos 

teóricos que abrangue o curriculum dos que os alumnos farán esquemas, resumos, presentacións, analises, ensaios criticos dependendo da sua 

naturaleza. As vías de comunicación establecidas será fundamentalmente a Aula Virtual do centro e mediante e-mail personalizado a cada 

alumno ou edixgal. Se estabreceran un periodo claro e ben publicitado para a entrega e o traballo será mais o menos o equivalente as horas de 

clase. 

 

 
 
 

Materiais e recursos Internet, equipo informático, telefono móbil, dirección de correo electrónico, Aula Virtualn(Moodle) e acceso as 

plataformas Webex, Edixgal e Abalar 
 

No caso de alumnos sen conectividade, utilizarase o telefono mobil, e os alumnos poderan mandar os traballos feitos a man, e fotografiados có 

mobil 



 
 

 

 

6.-MATERIAIS E RECURSOS DIDACTICOS QUE SE VAN A UTILIZAR 

 
 
 
- Os alumnos teñen  libro de texto nos cuatro curso, en 1º e 2º a través da prataforma dixital EDIXGAL, en 3º e 4º  as 
ediciones da editorial Santillana, Colección Obradoiro Proxecto SABER FACER, que se usará para apoyar o que se faga na 
aula e para que os alumnos conten con una información veraz e clara. O libro de texto non guia a labor do profesor , senón 
que a complementa polo que se fará unha selección de materiais  que non se levarán a cabo e nos centraremos noutros que 
consideramos fundamentais 
 
- Traballo con recursos cartográficos e de mapas temáticos que se atopan na rede, Google Maps, Google EARTH, Mapas 
interacticos, Cartografía Xeográfica etc 
 
- Traballo con medios audiovisuais, varios canais de YOU TUBE (Cliphistoria, esecialmente, pero tamén Historia 21, Profes de 
Historia, National Geographic, Canal Historia etc.) e temáticos para momentos específicos 
 
- Uso de portais de internet  institucionais para a xeografía politica 
 
- Paseo vrtual polos principais Museos e Pinacotecas do mundo para o estudio da Historia do Arte 
 
- Xogos xeograficos tipo Geoguesst , ou mapas interactivos, webquest varias 
 
-Lectura guiada  de Novela histórica para o acercameno a vida cotiá , estructura social e organización politica doutras épocas 
 



- Compilación de textos históricos e materiais a traballar na aula virtual do centro 
 
- Utiliación da prensa diaria para un acercamiento da teoria á realidade, analise de tempo histórico, dos ciclos históricos, de 
xeografía politica, economica e social, demografía e Urbanismo. 
 
- Talleres de prehistoria, con exercicios practicos 
 
 

 
 
 

 Utilizaranse para poñerse en contacto cos alumnos Internet, equipo informático, telefono móbil, dirección de correo electrónico, Aula 

Virtual(Moodle), Webex  e acceso as plataformas Edixgal e Abalar 
 

 

            7.- CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN CUALIFICACIÓN E 

PROMOCIÓN DO ALUMNADO 
 
 
   
 
Á hora de avaliar ao alumno empregaremos os seguintes instrumentos: 
 

 

Observación Directa / Escala de observación   

 



Consistirá na observación diaria do traballo do alumno, co fin de detectar as dificultades que poidan xurdir  e intentar solucionalas de 
forma inmediata. Os datos a recoller  serán anotados nunha escala de observación , onde se recollerán os ítems a observar e o seu 
grao de consecución. A información recollida ao longo do trimestre será determinante para cualificar o avance do alumno. 

Nesta escala anotarase a frecuencia e a data dos items observados. 

 

 

 

ASPECTOS A OBSERVAR 

 

ESCALA 

SEMPR
E 

ÁS 
VECES 

CASI 
NUNCA 

NUNCA 

TRABALLO DE AULA / 

DIARIO 

    

Escoita con atención as 
instrucións dadas pola 
profesora. 

    

Realiza preguntas sobre o 
contido tratado. 

    



Interactúa de forma positiva cos 
seus compañeiros. 

    

Rexistra de forma ordenada as 
actividades no caderno. 

    

Adecúase aos tempos de 
aprendizaxe da clase. 

    

Demostra lograr os 
aprendizaxes da clase. 

    

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 

    

E capaz de interpretar e valorar 
textos históricos, mapas, 
gráficas, obras de arte e outros 
instrumentos utilizados para 
traballar na clase 

    



Entende información básica 
sobre asuntos relacionados coa 
xeografía,  ou historia. 

    

PRODUCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS.EXPRESIÓN E 

ABSTRACCIÓN 

    

Elabora informes sobre temas 
propostos 

    

Utiliza o soporte impreso e 
dixital relacionados con 
fenómenos históricos ou 
xeográficos do seu entorno 
máis próximo 

    



E capaz de analizar obras de 
arte, textos históricos, graficas 
sinxelas e mapas temáticos 

    

COÑECEMENTO DA 

METODOLOXIA 

    

E quen de orientarse  nun 
mapa utilizando as coordenadas 
xeográficas 

    

E que de entender as 
distancias nun mapa, usando 
escalas 

    

E que de facer un eixo 
cronolóxico, diagrṕnico e 
sincronico 

    



E quen de entender graficos do 
nivel que lle corresponde 

    

Recoñece e utiliza un 
vocabulario xeográfico e 
histórico oral e escrito 

    

 

 

 

 

 

 

 

Proba escrita 

 

A proba escrita poderá ser dos seguintes tipos, segundo se adapte o contido a avaliar ao formato máis axeitado: 

 



Cuestionario pechado : O alumno terá que escoller a resposta correcta entre varias dadas sobre o tratado na clase, tipo test ou 

mapas descriptivos en xeografía, en este caso e tendo en conta que son básicos para o alumnado as probas se repetirán ata que o 
alumno aprobe ou ben o profesor considere que  xa non hai necesidade de repetir máis probas. En ningún caso se fará media con 
máis dun 5 no caso de repetición de probas. 

 

Proba aberta: Consistirá na elaboración dunha composición sinxela, guiada, dun tema coñecido de antemán (fenómeno histórico 

ou xeográfico) e co uso dun  vocabulario académico básico e os conceptos básicos da asignatura acordados previamente. Así como 
de preguntas conceptuais ou descriptivas propias dos temas a tratar. 

 

Traballo de investigación: Será un ensayo, basado en un libro o en un tema en el que el alumno desenvolva unha teoría sobre 

un tema a traballer, da súa propia autoría e seguindo as pautas dadas polo profesor e a estructura que está consensuada polos 
profesores para unificar formatos e colgada no aula virtual do centro 

 

Analisis de textos, libros ou ensaio: Analizar textos, libros ou ensaios seguindo as pautas dadas polo profesor, guias de 

lectura ou esquemas e estructura preconsensuadas 

 

 

 
 
 
 
 

CATEGO

RiA 

EXCELENTE BO ACEPTABLE INSUFICIENTE 

 
CONTIDO 

As respostas 
coresponde ao 

As respostas  
coresponden ao 

As respostas só 
tratan un pouco 

As respostas non 
tratan sobre o tema 



70% da 
nota final 

aprendido na 
clase, e 
demostra 
entender e ter as 
ideas claras. 
 

aprendido pero 
so unha parte.   

sobre o acordado, 
pero parece ter as 
ideas claras. 

da clase, ou son 
erroneas. Non ten 
as ideas claras 

 
LIMPEZA 
/PRESEN
TACIÓN 
10% da 
nota final 

O traballo 
preséntase   
limpo e é lexible, 
seguindo as 
pautas dadas 
polo  profesor 

O traballo 
presentase 
ordenado pero 
no sigue todas  
as pautas de 
maneira precisa 

O traballo 
preséntase 
ordenado e  pero 
non segue case 
ningunha das 
pautas 

O traballo é ilexible. 
Non se axusta ás 
pautas dadas polo 
profesor 

 
METODO

LOXÍA 
20% da 

nota final 

Emprega o 
vocabulario 
histórico e 
xeográfico  de 
forma correcta, é 
capaz de 
explicar 
conceptos 
abstractos e 
utilizar a 
metololoxía 
propia da 
asignatura 

Emprega  o 
vocabulario, sen 
matices pero de  
maneira clara  
Non realiza 
completamente 
as probas 
metodolóxicas 
pero son faios 
puntuais 

Emprega  o 
vocabulario, sen 
matices e pouco 
claro comete erros. 
Faia ao aplicar a 
metodoloxía básica, 
pero demostra 
coñecer os seus 
rudimentos 

Emprega  o 
vocabulario  
erroneamente, non 
é capaz de explicar 
un concepto 
histórico ou 
xeografico 
abstracto. Non é 
capaz de utilizar a 
metodoloxía da 
asignatura 

 
 
 
 
 
 
 

CITERIOS DE CUALIFICACIÓN 



 
 
O alumno deberá obter unha calificación superior  ao 50% da nota máxima establecida (5 de 10) para ter unha avaliación positiva na 
avaliación e na materia 
 
 
A nota final será a resultante dos resultados obtidos nas probas, segundo as seguintes porcentaxes 
 
- 70% Nota media de 2 probas escritas sempre que sexa posible, no caso de que non se podan facer será a nota dunha, minimo que 
se fará por avaliación. Nas probas escritas que se puntuarán sobre 10. Nas probas haberá unhas cuestións curtas de mínimos 
(relacionadas cos estándares que aparecen na táboa), temas a desenvolver ou materiais da asignatura (textos, mapas, graficas, 
obras de arte) a analizar, os alumnos serán informados do valor de cada unha das preguntas e o seu peso na nota final. 

- 10% Nota media das notas da clase, exercicios individuais ou colectivos e observación na aula 
 
- 20%  Nota dun traballo de investigación ou análise de novela histórica que se lle propoña ao alumno, cunha guia de lectura colgada 
da aula dixital https://www.edu.xunta.gal/centros/cpisansadurnino/aulavirtual2/course/view.php?id=485 seguindo as pautas do 
proxecto lector do centro e de todos os traballos propostos polo profesor, os libros propostos neste curso estan na seguinte tabra 
(Anexo1) 
 
Non entregar os traballos no prazo estabrecido presupon unha nota negativa, un 0. Se admitirán, en casos excepcionais e 
xustificados, traballos fora de prazo, pero serán calificados cun punto menos por cada día hábil de retraso. 

 

 

A avaliación da asignatura se considera continua, e sempre que sexa posible si o alumno  demostra na seguinte avaliación ter 
acadados os obxetivos e contidos da anterior lle será considerada a probada a que tiña suspensa. No caso de que non sexa posible 
(a diacronía da asignatura moitas veces non o permite) aos alumnos se lles posibilitará facer unha proba extraordinaria, ao comenzar 
a avaliación seguinte para recuperar os estandares da avaliacion anterior, seguindo o esquema das probas da avaliación suspensa. 

 

Entre a terceira avaliación e a final haberá outra oportunidad de superar o curso  consistente en reforzo e un exame final antes da 
Avaliación final. Esta constará dunha proba semellante en estrutura e contidos á ultima recuperación do curso , engadindo unha 

https://www.edu.xunta.gal/centros/cpisansadurnino/aulavirtual2/course/view.php?id=485


proba que implique interpretación de materiais (mapas, textos, eixos cronolóxicos, obras de arte...), outra que demostre o dominio 
dos conceptos e vocabulario histórico, xeográfico o artístico e algunha que demostre que o alumnos é quen de defender un tema ou 
tese histórica, xeográfica ou artística. O resultado deste exame (que será de todo el temario dado eco mesmo esquema anterior) 
sumarase a entrega de traballos que no seu momento non foron realizados, de maneira que si non se fan os traballos esto 
repercutirá nunha pregunta do exame final para todos os que están na mesma situación academica.  A cualificación desta pregunta 
extra será de 0 a 10 e sumará un 10% na nota do exame, en detrimento de os puntos adicados á parte teórica. 

 

Para poder recuperar as avaliacións suspensas os alumnos deberán presentar todos os traballos que se lles esixan, no caso de non 
presentalos no seu tempo terán que facelo nas recuperacións para acadar unha avaliación positiva. 

 

A nota final da avaliación final será a media das tres avaliacións, ponderadas seguindo a seguinte proporción: 

1º avaliación: nota  x 0,9. 2ª Avaliación nota, 3ª avaliación nota x 1,1 

 

Os alumnos que desexen facer un traballo de investigación persoal e dun tema proposto polo profesor poderán engadir á nota final 
da asignatura ata un 10% máis (de 0,1 a 1 punto) segundo a calidade da investigación. 

 

 

 

A recuperación das asignaturas pendentes do curso anterior levarase a cabo seguindo un  proceso de entrega de traballos, 
exercicios e boletíns proporcionados polo profesor  seguindo o calendario proposto pola xefatura de estudios. O obxeto é que o 
alumno se acerque paulatinamente á asignatura. Esto unido a reunións có profesor para guialo e solventar dúbidas levará a que o 
alumno remate o traballo que será o 50% da nota final. O outro 50% da nota será a resultante dun exame en febreiro e maio, 
seguindo o calendario previsto pola lei ao respecto. 

 



No caso de que o alumno faga trampas, copie no exame ou utilice calquera medio (fisico ou informatico) non permitido para mellorar 
a nota nas probas propostas a nota final na proba será de 0, facendo media como tal na nota da avaliación. A recuperación destos 
contidos segurá a pauta que se explicita nesta programación didáctica 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

PRACTICA DOCENTE 
 
 
 
 

Indicadores de logro do proceso de ensino 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Escala 

 1 2 3 4 

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

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

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

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.         

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

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

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

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

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.         

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.         

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

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

 



 
 

Indicadores de logro da práctica docente 
 Escala 

 1 2 3 4 

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

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

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.         

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

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

6. Combínase o traballo individual e en equipo.         

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.         

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

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.         

10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.         

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

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

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

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

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

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

17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación…         

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.- ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, 

RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

 

 

   

   O alumnado que ten esta materia pendente de cursos anteriores pode recuperala realizando as actividades que se lle 

propoñan sobre os  estándares específicos do curso suspenso. Estas probas, seguindo a tipoloxía das propostas nesta 

programación (apartado 7) serán revisadas polo/a profesor/a que lle imparte clase no curso actual, en colaboración coa 

xefatura de departamento e publicitadas na aula virtual. Para a realización destas actividades de recuperación o alumnado 

contará co apoio do/da profesor/a que lle imparte a asignatura, para resolver tódalas dúbidas que se lle plantexen acerca 

das mesmas. 

 

  Aqueles/as alumnnos/as que non entreguen debidamente realizadas estas actividades trimestrais, deben someterse a unha 

proba global de recuperación sobre os contidos da materia, que se celebrará no mes de maio. En caso de non superala, 

deben realizar unha nova proba na convocatoria extraordinaria do mes de setembro. 



 

   Sexa a través da realización das actividades propostas ó longo do curso, ou a través da realización das probas globais de 

recuperación (maio e setembro), para ser avaliado/a positivamente e recuperar a materia o/a alumno/a debe alcanzar unha 

puntuación mínima de 5 sobre un máximo de 10 puntos. 

 

   Na avaliación  e cualificación de pendentes tamén se terá en conta a evolución do/da alumno/a na área de Ciencias Sociais 

ó longo do actual curso escolar e a utiliación de metodoloxía, estándares, vocabulario propios do curso suspenso. 

 

10.- DESEÑO DA AVALIACION INICIAL 

 

Data prevista de realización: Antes do 12 de Octubro ou da reunión da avaliación inicial dos profesores do curso 
 
 
 
Tipo de proba: Eminéntemente práctica: comentarios de texto, maps temáticos, analise de obas de arte, graficas sinxelas, conceptos 
básicos        vocabulario esencial da asignatura. Pode ser por escrito ou oral 
 
 
Mecanismo para informar ás familias: No caso dun fracaso claro do do alumno se informará ao titor e ao orientador/a e se se deran 
uns  resultados realmente malos se solicitará unha entrevista cos pais ou titores 
 
 
 
Consecuencias dos resultados da proba: Se adaptará ao alumno o curriculo estabrecido, o nivel de esixencia e se establecerán as 
medidas necesarias de atención á diversidade e apoios. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

Medidas ordinarias e extraordinarias  
 

Medidas ordinarias 
 

Organizativas 
 

Curriculares 



• Adecuación para algún 
alumno/a ou grupo da 
estrutura organizativa do 
centro e/ou da aula. 
 
 
a) Tempos diferenciados, 
horarios específicos, etc. 

 
 
 
b) Espazos diferenciados. 

 
 
 

• Adaptacións metodolóxicas 
para algún alumno / grupo, 
como traballo colaborativo en 
grupos heteroxéneos, titoría 
entre iguais, aprendizaxe por 
proxectos, etc. 
 
 
 
 
 
• Adaptación dos tempos e/ou 
os instrumentos de avaliación 
para algún alumno/a. 
 



c) Materiais e recursos 
didácticos diferenciados. 
 

 
 
• Desdobramento de grupos. 
 
 
 
 
• Reforzo educativo e/ou 
apoio de profesorado na 
aula. 
 
 

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



 
 
 
 
 

• Programa específico para 
alumnado repetidor da 
materia. 
 
 
 
 
 
• Aplicación personalizada 
dese programa específico 
para repetidores da materia. 
 
 
 
 



 
 

 

Medidas extraordinarias 
 

Organizativas 
 

Curriculares 

• Alumnado que recibe apoio 
por parte do profesorado 
especialista en PT / AL. 
 
 
 
 
 
 

• Adaptacións curriculares na 
materia. 
 
 
 
 
 
 



 
 

• De ser o caso, grupos de 
adquisición das linguas (para 
alumnado estranxeiro). 
 
 
 
 
 
 
 
 
• De ser o caso, grupos de 
adaptación da competencia 

• De ser o caso, agrupamento 
flexible ou específico 
autorizado na materia. 
 
 
 
 
 
 
• Alumnado con flexibilización 
na escolarización. 
 
 
 
 



curricular (alumnado 
estranxeiro). 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Outras medidas 
organizativas: escolarización 
domiciliaria, escolarización 
combinada, etc. 
 

 
• Descrición do protocolo de 
coordinación co profesorado 
que comparte co titular da 
materia os reforzos, apoios, 
adaptación, etc. (coordinación 
cos PT / AL / outro 
profesorado de apoio / 
profesorado do agrupamento / 
etc. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 

 12.- ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN 

 
 
“A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o 

emprendemento, e a educación cívica e constitucional traballaranse en todas as materias, sen prexuízo do seu tratamento específico 

nalgunhas das materias de cada etapa.” 

O tratamento da comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual e as TIC inclúese nos apartados desta 

programación referidos áo proxecto lector e as TIC. 

A educación para o emprendemento procurarase a través de actividades que promovan a  creatividade, a flexibilidade, a iniciativa, o 

traballo en equipo, a confianza nun mesmo e sentido crítico. 

A educación cívica e constitucional estarán presentes ó longo de todo o curso, integradas nas diversas unidades de programación 

(unidades didácticas/ proxectos). 

 

Educación para a igualdade 

Educación ambiental 

Educación para a saúde 

Educación vial 



Educación do consumidor 

Educación para a paz e a convivencia 

-Os enfoques que semellan máis axeitados para xerar as actitudes que se desprenden dos temas transversais anteriores son os 

seguintes: 

• Presentación dunha actitude social para propiciar a reflexión e a interiorización. 

• Presentación dun feito ou realidade positiva e recoñecida como tal. 

• Presentación dunha situación imaxinaria que funcione como utopía. 
Por outra banda, tamén teremos en conta os seguintes aspectos: 

• Respecto á tarefa dos profesorado e dos compañeiros. 

• Aproveitamento das aprendizaxes e da responsabilidaade e esforzo na preparación e presentación das tarefas. 

• Participación nas actividades propostas escolares, complementarias e extraescolares. 

• Preocupación pola orde, limpeza e conservación do material propio e escolar. 

• Coidado da aula. 
Consideramos que a participación no Plan Proxecta permite traballar a  educación en valores dunha forma interdisciplinar e 

competencial, polo que este ano participaremos nos programas “Paisaxe e sustentabilidade” e MeteoEscolas; ademais 

colaboraremos puntualmente con actividades desenvolvidas no resto dos programas no que participa o noso centro. 

 

  Desde esta materia preténdese contribuir a lograr os obxectivos do Plan Lector, fomentando o gusto pola lectura e a reflexión acerca 

das lecturas realizadas mediante: 

− Lectura de artigos e noticias da prensa diaria. 

− Lectura de novelas e relatos curtos que versen sobre os contidos traballados nesta materia. 

           

    

 Desde esta materia tamén se contribúe a integrar as TIC no traballo diario da aula a través de : 

− Lectura da prensa diaria en formato dixital. 



− Uso das novas tecnoloxías para a realización e exposición de traballos. 

− Aproveitamento das  enormes posibilidades que ofrece Internet na procura e intercambio de información e experiencias. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

13 .- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
 

 

 

Este curso, por mor da situación xerada polo COVID-19 non están previstas actividades extraescolares, eso non é obice 

para que aparezca unha actividade que sexa posible realizar mantendo todas as medidas hixiénicas e que o permita o 



protocolo estabrecido para a prevención do COVID-19, nese caso o departamento de Xeografía e Historia poderá 

participar nela se os seus compoñentes asi o consideran. 

 

 

 

 

 14.- MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 

PROGRAMACIÓN 

 

 
Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica 
 

• Periodicidade coa que se revisará: Trimestral 



• Contidos que foi preciso engadir ou eliminar con respecto á programación prevista se publicitarán na páxina 
web do centro 

• Medidas que se adoptarán como resultado da revisión tamén publicitadas da mesma maneira. 

Indicadores  
 Escala 

 1 2 3 4 

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o departamento. [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 do procedemento de acreditación de coñecementos previos [Só para determinadas 
materias de 2º de bacharelato].         

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

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

18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final. [Só para ESO e bacharelato].         

19. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria. [Só para ESO e bach].         

20. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de materias pendentes. [Só para ESO 
e bacharelato]         

21. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas materias pendentes. [Só para 
ESO e bacharelato]         

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



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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1: LISTA DE LIBROS DE NOVELA HISTORICA. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/cpisansadurnino/aulavirtual/course/view.php?id=48
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 1ª AVALIACIÓN 2ª AVALIACION 3ª AVALIACIÓN 
1º ESO  EL clan de 

Atapuerca de 
Alvaro  Bermejo 

 El escarabajo de 
Horus de Rocío 
Rueda 

A boca do Monte 
de Celia Díaz 
Nuñez 

2º ESO A volta ao mundo 
en 80 dias  de 
Julio Verne 

O códice do Santo 
Lugar. De Pere 
Toubaruela 

Os lobos de 
Moeche de Manuel 
Craneo 

https://www.edu.xunta.gal/centros/cpisansadurnino/aulavirtual/course/view.php?id=485
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpisansadurnino/aulavirtual/course/view.php?id=485


3º ESO Rebelión en la 
Granja  de George 
Orwell 

El Oro de los 
Sueños de José 
Maria Merino 

El Capitán Alatriste 
de Arturo Pérez 
Reverte 

4º ESO 
 
 
(A elexir un por 
avaliación) 

Os Pazos de Ulloa 
de Emilia Pardo 
Bazán 
Os nenos da 
Variola de María 
Solar 
El Rey Pasmado 
de Gonzalo 
Torrente Ballester 
 

Mornig Star de 
Xosé Miranda 
Orgullo e  
Prexuicio de Jane 
Austen 

 O Lapis de 
Carpinteiro de 
Manuel Rivas 
 
Agosto do 36 de 
Xosé Fernandez 
Ferreiro 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


