
(ORDE  do  25  de  xaneiro  de  2022  pola  que  se  actualiza  a  normativa  de  avaliación  nas
ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no
sistema educativo de Galicia)

AVALIACIÓN     NA     ESO      

 Haberá tres avaliacións parciais e unha final, onde se decidirá a cualificación 

definitiva.

 A terceira avaliación remata o 07 de Xuño.

 O período entre a 3ª aval. parcial e a aval. Final (do 08/06 ao 22/06) dedicarase a 

actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría.

 Os exames de recuperación para aquel alumnado con materias suspensas serán os días 

20 e 21 de Xuño.

 O día 22 de Xuño haberá revisión de exames para aquel alumnado que o solicite.

 As cualificacións da avaliación final poderán ser superiores, iguais ou inferiores as da 3º 

avaliación.



CPI VIAÑO PEQUEÑO - DEPARTAMENTO LCL 
 ACTUALIZACIÓN DA METODOLOXÍA, INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN EN FUNCIÓN DA ORDE DO 25 DE XANEIRO DE 2022

Como  xa  afirmamos  na  Programación  do  curso,  non  pretendemos  unha  construción  dos
aprendizaxes puramente memorística ou acumulativa (aínda que a consideramos necesaria para
asimilar  algúns  dos  contidos  e  xestionar  adecuadamente  certas  competencias)  senón
significativa. A nota final de cada avaliación responde a unha análise globalizada do traballo do
alumnado na aula e das probas que o alumnado debe superar ao longo do trimestre, amosando
as súas competencias e os estándares de aprendizaxe acadados.
Como se nos pide unha nota  numérica entre  o 1 e o 10,  non sen dificultades,  distribuimos
porcentualmente os “puntos” a acadar, como máximo, nos diferentes apartados do A ao E, tal e
como  figuran  na  Programación.  Esta  distribución  segue  vixente,  a  pesar  da  nova
Temporalización  da  Proba  Extraordinaria,  que  pasa  de  Setembro  a  Xuño.  Detallamos  a
continuación os cambios que derivan desta actualización no referente a actividades de
recuperación, reforzo e ampliación, respecto da terceira avaliación parcial e a avaliación
final:

- No caso da terceira avaliación, as probas realizaranse ao longo do mes de maio e/ou
principios de xuño, considerando o día 6 como data límite. De non superar a avaliación,
esta  será  calificada  negativamente,  e  durante  o  periodo  abranguido entre  a  terceira
avaliación parcial e a avaliación final, o alumnado optará  a probas de recuperación.
Nestes  casos  diseñaremos  un  informe  individualizado  que  servirá  de  base  para  o
deseño das correspondentes actividades de recuperación.

- O alumnado realizará  probas  dos  apartados sen  superar  das  avaliacións  anteriores
tamén  ao  longo  deste  terceiro  trimestre.  Estes  correspóndense  con  estándares  de
aprendizaxe  que  requiren  unha  avaliación  de  xeito  diferenciado,  malia  o  carácter
integrador  da  materia,  como  se  recolle  no  punto  6,  do  capítulo  III  da  Orde  á  que
aludimos ao inicio deste documento. A nota acadada nestes apartados non superados
anteriormente, fará media coa nota acadada no apartado correspondente, na terceira
avaliación.
De  non  superar  positivamente  estas  probas,  a  terceira  avaliación  será  avaliada
negativamente, e durante o periodo abranguido entre a terceira avaliación parcial e a
avaliación final,  o alumnado optará de novo a unha proba de recuperación.  Nestes
casos diseñaremos un informe individualizado que servirá de base para o deseño das
correspondentes actividades de recuperación.
Estamos a adoptar  medidas de reforzo de cara ao alumnado que ten apartados por
recuperar.  Son  medidas  ordinarias  que  pasan  pola  adaptación  dos  tempos  e
instrumentos,  así  como  os  procedementos  de  avaliación,  plans  específicos
individualizados  de  reforzo  aos  que  acompañan  conversas  motivacionais  e  de
acompañamento do alumnado, individuais e/ou grupais (con apoio do profesorado con
disponibilidade horaria, cando é o caso, apoio dos titores e titoras, da Xefa de estudios  e
do Departamento de Orientación) e/ou adecuación das programacións didácticas. Outras
medidas extraordinarias, como os agrupamentos flexibles en 1º e 2º de ESO, xa están
operativos dende o inicio de curso.

- A nota da avaliación final  será o  resultado da media  aritmética das  tres  avaliacións
anteriores,  no caso de ter  superadas todas.  No caso de non ter  algunha avaliación
superada, valoraremos as notas das recuperacións dos apartados correspondentes e



faremos unha media entre a nota resultante da primeira opción e a nota resultante das
recuperacións.  De  ser  a  nota  media  resultante  inferior  a  5,  pero  ter  superada  a
recuperación, calificaremos cun 5. Considerarase superada a materia cando, se obteña
unha puntuación igual ou superior a 5 puntos. 
No caso do alumnado con todas as avaliacións superadas, nas últimas semanas de
xuño, realizaremos traballo de reforzo e/ou ampliación. O seu traballo nestas semanas
será tido en conta para subir e/ou baixar a súa nota final. O alumnado será informado
oportunamente  das  tarefas  que  deberá  realizar  e  como  se  verá  a  súa  calificación
afectada.



ADDENDA Á
PROGRAMACIÓN 

CENTRO:  VIAÑO PEQUENO – TRAZO
CURSO:  2021-2022
MATERIA:  RELIXIÓN CATÓLICA

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

1. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Os  instrumentos  de  Avaliación  serán  diversos  en  canto  se  deben
avaliar non so os aspectos conceptuales senón aspectos procedimentais e
actitudinais, estes serán:

- Observación da profesora sobre o traballo  diario da clase.
- Intervencións orais.
- Exercicios/caderno en clase.
- Comportamento e participación.
- Probas.

2.  SISTEMA DE AVALIACIÓN

A Avaliación é Continua.

Un 60% da nota será o traballo de clase
Un 20% traballos
Un 20% e actitude e comportamento.

Valorarase  a  entrega  das  actividades  propostas  e  presentación dos
traballos.



A nota Final xa que logo é Avaliación continua a da 3ª avaliación.

No caso de suspender esta recupererase con exercicios e traballos dos
contidos desta 3º avaliación.



MATERIA: INGLÉS ESO.

ANEXO: Cambios na avaliación debido ao novo calendario aplicado pola administración para este 

curso 21/22.

Avaliación

É necesario levar a cabo varios tipos de avaliación: individual, formativa, sumativa, autoavaliación, etc.  

Para eso, se utilizarán diferentes procedementos e instrumentos de avaliación.  A utilización de 

ferramentas para desenvolver as diferentes destrezas servirán como rexistros da evolución e  progreso do 

alumnado.  Os tests de gramática de cada unidade reflectirán tamén a grao de corrección do uso da lingua.

 

Instrumentos de avaliación

A avaliación organizarase en torno aos 4 bloques en que se estructura o curriculo para a 1ª lingua 

estranxeira e que se corresponden co Marco común europeo de referencia para as linguas. O currículo 

establece catro competencias: comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita e expresión escrita.

Os procedementos e instrumentos para avaliar estas destrezas  organizaranse incluindo unha variedade de 

exercicios, que se irán aplicando en función do nivel do alumnado e o seu ritmo de aprendizaxe e da 

propia dinámica da clase- grupo.

 Comprensión oral:

NO PRIMEIRO CICLO

a) Audicións con recollida de información tanto detallada como xeral para avaliar a 

comprensión.

b) Video listenings on line. Enviaranse os resultados á profesora.

NO SEGUNDO CICLO

a) Audicións que propón o método, tanto do Student´s book como do Workbook. 

 EXPRESIÓN ORAL (ESTA HABILIDADE FICARÁ 

EXCLUIDA DA AVALIACIÓN POR MOR DA DRÁSTICA 

REDUCIÓN DO CURSO ESCOLAR EN CASE TRES 

SEMANAS DE CURSO.

 Comprensión escrita:

a) Lectura de libros e realización de actividades dos mesmos.

b) Lectura de textos para avaliar a comprensión lectora.

 Expresión escrita:

a) Unha ou dúas redaccións por unidade realizadas na casa para practicar esta destreza.

b) Unha redacción realizada na clase por cada unidade para ser avaliada.

 Gramática e vocabulario:

a) Test de cada unidade para avaliar este aspecto.



 Deberes e actitude:

a) Exercicios indicados diariamente polo docente.

8.- Criterios de Calificación e Promoción

NOTA DE ACLARACIÓN PREVIA. A ponderación inicial poderá ser modificada ao longo do curso 
para calquer nivel da E.S.O., en función da dinámica educativa, sempre que o departamento así o 
considerar. É evidente que a educación é un proceso vivo, e aínda que a ponderación proposta é froito 
dunha reflexión e conclusións obtidas a través da experiencia docente ao longo dos anos, as 
circunstancias poden variar, e como consecuencia, o peso de cada destreza e/ou contido. 

Se a nota de gramática é inferior a 3'5 non se fará media co resto das competencias e a materia 
estará suspensa esa avaliación. Isto será de aplicación tanto para o primeiro como para o segundo 
ciclo.

No primeiro ciclo a nota ao final dunha avaliación procederá dos datos obtidos dos instrumentos de 
avaliación coa seguinte ponderación:

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS CUALIFICACION
Comprensión oral e escrita (listening e reading)) 10%
Expresión oral (speaking) 10% (FICA EXCLUÍDA A EXPRESIÓN 

ORAL, PRORRATEÁNDOSE A NOTA 
COAS RESTANTES). En consecuencia, á 
nota obtida no resto dos skills seralle 
engadido o 10 % da calificación global.

Expresión escrita (writing) 10%
Coñecemento da lingua. Gramática e funcións da 
linguaxe (tests)

50%

Coñecemento da lingua: Vocabulario (tests) 10%
Deberes e actitude 10%

O traballo diario (participación na clase, realización de tarefas, etc…) e a actitude poderán puntuar ata o 
10% da nota. Para que o alumnado sexa calificado positivamente, deberá traer o material a clase, realizar 
os deberes debidamente, respetar o ambiente de traballo da aula, e cumplir instrucións. 

No segundo ciclo a nota ao final dunha avaliación procederá dos datos obtidos dos instrumentos de 
avaliación coa seguinte ponderación:

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS CUALIFICACION
Comprensión oral e escrita (listening e reading)) 20 %
Expresión oral (speaking) 10% (FICA EXCLUÍDA, 

PRORRATEÁNDOSE A NOTA COAS 
RESTANTES). En consecuencia, á nota 
obtida no resto dos skills seralle engadido o 
10 % da calificación global.

Expresión escrita (writing) 10 %
Coñecemento da lingua. Gramática e funcións da 
linguaxe (tests)

50 %

Coñecemento da lingua: Vocabulario (tests) 10 %
Deberes e actitude 0% (Só servirá para decidir notas dubidosas)

O traballo diario (participación na clase, realización de tarefas, etc…) e a actitude poderán puntuar ata o 
10% da nota. Para que o alumnado sexa calificado positivamente, deberá traer o material a clase, realizar 
os deberes debidamente, respetar o ambiente de traballo da aula, e cumplir instrucións. 



Recuperación de materias pendente 
A recuperación da materia pendente do curso anterior será diseñada polo profesorado en función das 
dificultades específicas de cada discente.
Se facilitará a este alumnado unha ficha coas contidos mínimos que debe adquirir e a data das dúas probas
que terá que realizar nos meses de febreiro e maio. De suspender estes exames, terá unha nova 
oportunidade en xuño, no mesmo período de recuperación que nas probas ordinarias que antes se 
desenvolvían en setembro. 

O alumnado que, tendo a materia do curso anterior suspensa, aprobe con un mínimo de 5 á primeira 
avaliación do curso en que está actualmente, terá automáticamente aprobada a materia do curso anterior.



MODIFICACIÓNS Á PROGRAMACIÓN
MATERIAS IMPARTIDAS POLO DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

Por mor da nova orde de avaliación (ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola que se
actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación
secundaria  obrigatoria  e  de  bacharelato  no  sistema  educativo  de  Galicia)  cómpre
modificar  algúns aspectos  da  programación anual  das  materias  do Departamento  de
Bioloxía e Xeoloxía neste curso 2021/2022, que paso a enumerar a continuación:

 Bioloxía e Xeoloxía (1ºESO): Nesta materia a metodoloxía e a avaliación non
sofren grandes cambios e quedan do seguinte xeito: cada unha das avaliacións será
independente das demais e contará cunha nota calculada do xeito que figura no cadro
posterior.  Teranse  en  conta  os  seguintes  ítems:  exames escritos  sobre  as  unidades
impartidas  en  clase;  cuestionarios na  aula  virtual,  tamén  sobre  cada  unidade
impartida;  e  tarefas,  que  serán  actividades  de  diferente  índole  (traballos  de
investigación, experimentos a facer en casa, álbums de seres vivos, fotografías, etc.).
Por  último,  avaliaranse  tamén  as  competencias  dixital  e  lingüística  (a  partir  dos
traballos e actividades mencionados antes), e o traballo tanto na aula como na casa. En
cada avaliación poderanse acadar ata 34 puntos  sumando as notas  de todos estes
ítems.  O  total  de  puntos  acadados  estará  entre  0  e  34,  que  se  transformarán
directamente nunha nota entre 1 e 10. Resúmese neste cadro:

Para o cálculo da nota final farase unha media da nota das avaliacións. O alumnado
con algunha avaliación suspensa dedicará os días tras a terceira avaliación a realizar
actividades de recuperación dos contidos que non teña superados, ben novas actividades
relacionadas  con  eles  ou  ben  repetir  ou  mellorar  actividades  xa  feitas  cun  nivel
insuficiente. Acadar unha avaliación positiva en cada unha destas será necesario para
aprobar o curso.



O alumnado que teña todas as avaliacións superadas fará actividades de ampliación
centradas na mellora das competencias básicas, ou actividades de reforzo en caso de que
algunha avaliación fose aprobada cunha nota non moi alta. O traballo deste tipo non
poderá supoñer o suspenso no curso, pero si baixar a nota final se o alumno ou alumna
non traballa nas actividades propostas. Tamén poderá servir para subir un pouco esa
nota final en caso de esforzo e actitude positivas.

 Bioloxía e Xeoloxía (3ºESO): Nesta materia a metodoloxía e a avaliación non
sofren grandes cambios e quedan do seguinte xeito: cada unha das avaliacións será
independente das demais e contará cunha nota calculada do xeito que figura no cadro
posterior.  Leccións,  cuestionarios  e  tarefas  son  actividades feitas  na aula virtual.  O
exame de avaliación será escrito, con preguntas sobre contidos mínimos impartidos no
trimestre, e as competencias dixital e lingüística basearanse en observacións sobre o
manexo das TICs empregadas en clase e en casa e o manexo dos idiomas da materia
(galego e inglés). O total de puntos acadados estará entre 0 e 45, que se transformarán
directamente nunha nota entre 1 e 10.

Desde o remate da terceira avaliación ata a fin de curso repasaranse os contidos
mínimos impartidos ao longo do ano, para facer un exame final de todos eles. Este
exame o fará todo o alumnado, constará de entre 10 e 12 preguntas, nas que haberá
debuxos  para  completar  coas  estruturas  indicadas  neles,  unha  pregunta  sobre
enfermidades, un test sobre cuestións variadas de todo o curso, e as devanditas cuestións
sobre contidos mínimos.

En caso de que un alumno ou alumna teña aprobadas as tres avaliacións estas farán
unha media, que será o 60% da nota final da materia. O restante 40% será a nota do



exame final. O requisito para facer este cálculo será que a nota deste debe ser igual ou
superior a un tres. Unha nota inferior implicará o suspenso na materia.

Se un alumno ou alumna ten algunha avaliación suspensa terá que cumprir dous
requisitos: acadar un cinco no exame final para facer a media, e que a media resultante
entre as devanditas avaliacións e o exame final sexa tamén dun cinco.

 Bioloxía e Xeoloxía (4ºESO):  Cada unha das avaliacións será independente das
demais  e  contará  cunha  nota  calculada  do  xeito  que  figura  no  cadro  posterior.
Cuestionarios e tarefas faranse na aula virtual, e os exames serán escritos co formato
xa  descrito  na  programación.  As  competencias  dixital  e  lingüística  basearanse  en
observacións sobre o manexo das TICs empregadas en clase e en casa e o manexo do
galego e do vocabulario empregado na materia. O total  de puntos acadados estará
entre 0 e 35, que se transformarán directamente nunha nota entre 1 e 10.

Desde o remate da terceira avaliación ata a fin de curso repasaranse os contidos
mínimos impartidos ao longo do ano, para facer un exame final de todos eles. Este
exame o fará todo o alumnado, constará de entre 10 e 12 preguntas, nas que haberá un
test sobre cuestións variadas de todo o curso, e as devanditas cuestións sobre contidos
mínimos.

En caso de que un alumno ou alumna teña aprobadas as tres avaliacións estas
farán unha media, que será o 60% da nota final da materia. O restante 40% será a nota
do exame final. O requisito para facer este cálculo será que a nota deste debe ser igual
ou superior a un tres. Unha nota inferior implicará o suspenso na materia.

Se un alumno ou alumna ten algunha avaliación suspensa terá que cumprir dous
requisitos: acadar un cinco no exame final para facer a media, e que a media resultante
entre as devanditas avaliacións e o exame final sexa tamén dun cinco.



 Cultura Científica (4ºESO):  Nesta materia teranse en conta para o cálculo da
nota  en  cada avaliación  os  seguintes  ítems:  cuestionarios na  aula  virtual  sobre  os
contidos dados na clase,  e  tarefas de  diversa índole  (traballos de investigación,  de
laboratorio,  presentacións  orais,  debates...),  Por  último,  avaliaranse  tamén  as
competencias  dixital  e  lingüística (a  partir  dos  traballos  e  actividades mencionados
antes), e o traballo tanto na aula como na casa. En cada avaliación poderanse acadar
ata 21 puntos sumando as notas de todos estes ítems, tal e como se indica no seguinte
cadro:

Desde o  remate  da terceira  avaliación  ata  a  fin  de  curso o  alumnado que  teña
algunha avaliación suspensa ou algún traballo ou tarefa pendente terá que rematala ou
mellorala  para  poder  aprobar  a  materia.  O  resto  revisarán  aquelas  que  estean  peor
valoradas para melloralas ou, se é o caso, incluso ampliar algún contido a maiores.

En caso de que un alumno ou alumna teña aprobadas as tres avaliacións estas farán
unha media, que será o 70% da nota final da materia. O restante 30% será a nota do
cuestionario  final. O requisito para facer este cálculo será que a nota deste debe ser
igual ou superior a un tres. Unha nota inferior implicará o suspenso na materia.

Se un alumno ou alumna ten algunha avaliación suspensa terá que cumprir tres
requisitos:  acadar  un  cinco  no  cuestionario  final  para  facer  a  media,  que  a  media
resultante entre as devanditas avaliacións e o cuestionario final sexa tamén dun cinco.

En xeral e para todas as materias o redondeo para acadar o número enteiro que
figurará tanto nos boletíns das avaliacións parciais como da final se fará atendendo a
criterios de actitude, esforzo, interese e comportamento, independentemente do decimal
resultante do cálculo da nota.



ADAPTACIÓN DOS CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, A CUALIFICACIÓN E A
PROMOCIÓN DO ALUMNADO SEGUNDO A NOVA NORMATIVA LINGUA GALEGA

a. Criterios de cualificación e promoción do alumnado e procedementos e instrumentos de 
avaliación

i. Procedementos e instrumentos de avaliación utilizados
A aplicación dos criterios de avaliación débese facer a través de instrumentos de avaliación 

que sexan coherentes con eles e que permitan anotar de xeito sistemático e organizado as 
observacións necesarias para levar a cabo unha avaliación obxectiva, transparente e eficaz do 
rendemento académico do alumnado. Os instrumentos de avaliación, que poderán ser empregados 
segundo as necesidades e os estándares de aprendizaxe, están recollidos polo miúdo no apartado 5
desta programación.

É preciso concretarmos os seguintes instrumentos polo seu peso na cualificación da materia:
 Probas escritas ou exames: realizaranse, cando menos, dúas por trimestre, que terán un valor 

diferente na nota final segundo o curso. A realización de probas obxectivas, tanto orais como 
escritas, permiten observar e valorar a asimilación e aplicación de conceptos e o logro de gran 
variedade de procedementos, ao tempo que demostran a capacidade do alumnado para resolver 
problemas, tamén axudan a que sexan conscientes dos seus avances e deficiencias; finalmente 
supoñen un instrumento obxectivo de doada comprobación tanto para os profesores/as como para 
os alumnos/as e as súas familias. As probas obxectivas non deben ser illadas, senón que se deben 
integrar coherentemente co resto das actividades de avaliación. Deberíase evitar a realización de 
probas únicas e dos exames “decisivos” para pasar a presentalos, tamén ante o alumnado, como 
como un conxunto de observacións de importancia especial.

 Traballo de aula (engloba boa parte de rexistros, rúbricas e táboas de (auto)avaliación): 
as producións escritas e orais sobre textos escritos e orais, así como as intervencións, as tarefas de 
comprensión lectora, a observación sobre o desenvolvemento xeral do alumno, etc. quedarán 
rexistradas no caderno do profesor. A observación do alumnado permite comprobar a asistencia 
regular, o comportamento, a intervención no proceso didáctico, as dificultades de aprendizaxe, etc. 
Todas estas observacións deben ser recollidas no caderno do profesor.

o Inclúense neste apartado outros traballos escritos sobre diferentes contidos da materia, nos
que se debe coidar a presentación e mostrar un dominio da lingua adecuados para un 
traballo académico. De contaren cunha puntuación propia na avaliación trimestral, esta 
debe ser comunicada con antelación ao alumnado. Estas tarefas serán avaliadas a través da 
rúbrica ou táboa de avaliación correspondente (móstranse modelos nos anexos).

o Avaliarase especialmente a expresión oral en lingua galega durante todo o curso, ben sexa 
intervencións habituais na aula, comunicación entre os compañeiros na realización de 
traballos grupais, exposicións de traballos, participación en debates e coloquios, etc. No 
caso de traballos que teñen que ser expostos na aula, concrétase nunha rúbrica de 
avaliación que recolle todos os ítems avaliables para o alumnado sexa consciente dos 
criterios específicos da oralidade.

o Caderno do alumno: a revisión do caderno de actividades do alumnado (de especial importancia 
en 1º e 2º da ESO) e mais das fichas complementarias que se entreguen ao longo do curso achega 
información sobre a comprensión, a expresión escrita e o desenvolvemento das actividades 
propostas, sobre o manexo das fontes de información, doutra documentación e dos libros de 
consulta (dicionarios, glosarios, gramáticas…), sobre os hábitos de traballo e estudo persoal, etc. 
Para avalialo pídeselle ao alumnado que conte cun caderno e mais un arquivador de fichas onde 
vaia recollendo o seu traballo diario. A revisión do caderno é un recurso moi importante para 
avaliar o rendemento escolar, pero diversos factores (copia das tarefas, axuda doutras persoas, etc)
fan que deba ser valorada con precaución.

o Traballo sobre a lectura obrigatoria: realizarase unha proba, unha exposición oral ou un traballo 
escrito sobre o contido do libro, que terá un valor diferente segundo o curso que esteamos a 
considerar. No caso dos traballos, tras a súa entrega o alumno contará cun segundo prazo de 
revisión para mellorar aqueles aspectos lingüísticos e de contido sinalados polo profesor.



ii. Ponderación dos instrumentos de avaliación e promoción por curso. ESO

Instrumen
tos

1º 
ESO

2º 
ESO

3º 
ESO

4º 
ESO

Proba 
escrita
/ 
exame

60% 60% 70% 70%
1 Os exames farán media a partir dun 3,50 
sobre 10 en cada un deles.
2 En 1º e 2º da ESO, realizaranse –cando 
menos- dúas probas por avaliación de dous 
temas cada unha.
3 Haberá recuperación das probas escritas 
(no apartado 9.1. descríbese o programa de 
recuperación que se establece durante o curso)
ao final de cada trimestre (xaneiro, abril e 
xuño.

1 Os exames farán media a partir dun 3,50 
sobre 10 en cada un deles.
2 En 3º e 4º curso os exames serán teórico 
–prácticos, e realizaranse –cando menos- 
dúas probas por avaliación.
3 A proba escrita constará dun texto 
literario e cuestións relativas á súa forma e 
contido, así como de preguntas teóricas de 
literatura e de sociolingüística. Os exames 
complétanse con exercicios prácticos de 
léxico-semántica, gramática e tipoloxía 
textual.
4 Será determinante unha avaliación 
compensada dos contidos teóricos e o 
comentario de texto literario e dos contidos 
prácticos. En cada proba especificarase o 
valor mínimo preciso para aprobar cada 
parte.
5 Haberá recuperación das probas escritas
(no apartado
9.1. descríbese o programa de recuperación 
que se establece durante o curso) logo de 
cada trimestre (xaneiro, abril e xuño).

Traba-
llo de
aula

30% 30% 20% 20%
Tarefas diarias, participación na aula, 
revisión do caderna de traballo.
Traballo de exposición oral.
Traballos específicos de expresión escrita.

Tarefas diarias, participación na aula, revisión
do caderna de traballo.
Traballo de exposición oral.
Traballos específicos de expresión escrita.

Traba-
llo / 
proba 
da 
lectura 
obriga-
toria

10
%

10
%

10% 10%

Avaliarase mediante unha proba (escrita ou 
oral) ou un traballo escrito.

Avaliarase mediante unha proba (escrita ou 
oral) ou un traballo escrito .

Para aprobar o trimestre, hai que alcanzar a media de 5 no conxunto das partes sinaladas: 
exames, traballos, tarefas de aula e da casa, lectura, etc. Sumados os apartados anteriores 
redondearase a puntuación resultante: de 0,10 a 0,40 ata o nº natural inferior, e de 0,50 a 0,90 ata o 
superior, para obter

a nota do trimestre, por ex.: 5,40 = 5 (SUF.) ou 7,60 = 8 (NOT.). O alumnado que suspenda o 
trimestre deberá seguir o programa de recuperación durante o curso tal e como se establece no 
apartado 9.1.

A cualificación final de xuño establecerase tendo en conta as cualificacións obtidas nas 
avaliacións trimestrais (A nota final será a media ponderada da das tres avaliacións e para aprobar 
terá que acadarse un mínimo de 5 puntos. Ao seren contidos diferenciados a cualificación final 
poderá ser inferior á obtida na 3ª avaliación. Para aprobar a materia será preciso obter un mínimo de 
5 puntos sobre un total de 10.



CADRO-RESUMO DOS INSTRUMENTOS E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE
CUALIFICACIÓN

1ª proba trimestral 30
% 90%

2ª proba trimestral
Inclúe a Lectura obrigatoria (5%)

60
%

Tarefas obrigatorias (comentarios de texto, traballos de 
investigación, exposición oral...) 10%

Total 100%

Lectura optativa Até 1 
pto.

A cualificación na avaliación ordinaria de xuño será a da media das tres avaliacións 
parciais ou das súas respectivas recuperacións, que se realizarán ao comezo do seguinte trimestre 
(xaneiro, finais de marzo e xuñoo). A nota das Tarefas Voluntarias só poderá ser engadida unha 
vez obtido o 5. Se en xuño un/unha alumno/a non acadou unha cualificación positiva, ten só unha 
avaliación suspensa e manifestou preocupación pola materia e esforzo continuado durante o curso,
poderá ter unha última oportunidade a través dunha proba extraordinaria única nunha data que se 
realizará nas datas previas á avaliación final de xuño.

No caso de que un alumno ou alumna non acade a nota media de suficiente na materia 
recibirá contidos mínimos de repaso que se avaliarán nunha única proba escrita, que versará sobre a
totalidade deses contidos mínimos, xa enunciados na programación, e requirirá a obtención da 
cualificación mínima de cinco (5) para aprobar a materia.

b) ACTIVIDADES DE REFORZO E RECUPERACIÓN
a. Recuperación durante o curso

En 1º e 2º da ESO aquel alumnado que non obteña unha cualificación superior a 5 puntos na 
avaliación trimestral deberá recuperala a través dunha proba escrita, que repasará os contidos 
traballos nese trimestre, así como entregar ou repetir os traballos que foron cualificados 
negativamente e o profesor crea oportuno refacer. Estes exames de recuperación terán lugar en 
xaneiro, abril e xuño.

No mes de xuño realizarase unha recuperación final a través dun exame ao que terá dereito todo o 
alumnado. Así mesmo, para superar a materia deberán ter entregados e aprobados os traballos 
oportunos. A nota final do curso será a media das notas de todas as avaliacións ou, no caso de estaren
suspensas, das súas recuperacións.

Ademais, o traballo sobre a lectura obrigatoria debe ser obxecto dunha revisión (dende unha 
simple corrección de erros lingüísticos ata a ampliación de determinados apartados) anterior á 
avaliación, se así o solicita o profesorado como vía para que o alumnado se familiarice cos procesos 
de produción e revisión de traballos.

En 3º e 4º da ESO aquel alumnado que suspenda unha avaliación deberá facer un exame de 
recuperación, que tratará os contidos traballados nese trimestre e terá lugar en xaneiro, abril e xuño. 
Tamén deberá entregar ou repetir os traballos que fosen cualificados negativamente e que o profesor 
crea oportuno refacer.

En xuño realizarase unha recuperación final a través dun exame ao que terá dereito todo o 
alumnado. Así mesmo, para superar a materia deberán ter entregados e aprobados os traballos 



oportunos. A nota final do curso será a media das notas de todas as avaliacións ou, no caso de estaren
suspensas, das súas recuperacións. Para os efectos de cálculo da cualificación final terase en conta 
que a cualificación dun trimestre recuperado será de 5.

b. Programa de reforzo das materias pendentes

O alumnado que teña suspensa a materia de cursos anteriores ten que seguir o seguinte programa         
de recuperación:
1 O profesor que lle imparta clase no curso no que estea matriculado, entregaralle un boletín de 

exercicios en cada trimestre, que debe ser entregada na data fixada. Estes boletíns serán a materia 
sobre a que se realizará a proba trimestral que terá un valor na nota final do 33%.

2 De non seguir o anterior programa, no terceiro trimestre o alumna ou alumno debe presentarse á 
proba escrita (exame oficial de recuperación das materias pendentes), que terá un peso dun 100% na 
nota final e que versará sobre os contidos traballados nos boletíns.
O alumnado pode aprobar por avaliacións e, así mesmo, obterá unha cualificación final en xuño. 

No que se refire ao 1º e 2º da ESO, cada boletín inclúe fichas con exercicios relativos a 4 temas do 
libro de texto do curso suspenso (Lingua e literatura 1 ESO): temas 1-4 (1º trimestre), temas 5-8 
(2º trimestre) e temas 9-12 (3º trimestre).
En relación a 3º da ESO, o boletín inclúe, igualmente, fichas con exercicios relativos a 3 temas do libro de
texto do curso suspenso (Lingua e Literatura ESO 3, de Edicións Xerais de Galicia): temas 1-3 (1º 
trimestre), temas 4-6 (2º trimestre) e temas 7-9 (3º trimestre). De precisaren exemplares dos libros, estes 
serán proporcionados polo Departamento e serán devoltos unha vez que remate o curso.

As tarefas entregadas ao alumno están pensadas como un reforzo educativo, polo que gardan unha
relación directa co que o alumno ou alumna traballa diariamente na aula. O alumnado poderá pedir 
titorización expresa do profesor da materia en cada curso ou do xefe de departamento, que será quen 
o avalíe finalmente. Tamén poden solicitar unha hora semanal para corrección e práctica dos boletíns.

A avaliación divídese en tres períodos:

2.1. 1º trimestre (10 de decembro de 2021): entrega do boletín de exercicios e proba.

2.2. 2º trimestre (4 de marzo de 2022): entrega do boletín de exercicios e proba.

2.3. 3º trimestre (6 de xuño de 2022): entrega do boletín de exercicios e proba.

c. Alumnado repetidor
O alumnado repetidor coa materia superada -ou non- no curso anterior terá como base a mesma

programación con algunhas modificacións que afectarán aos contidos e sobre todo á metodoloxía e 
aos materiais:

1 Libros de texto: se os libros escollidos polo Departamento mudaron respecto ao curso anterior.
2 As lecturas serán distintas ás establecidas ao curso 2021/2022.
3 O material didáctico auxiliar.

d. Probas de xuño
Tal e como se sinalou nos puntos anteriores, o alumnado poderá presentarse á convocatoria final 

de xuño para superar a materia se non a superou durante o curso. Isto mesmo rexe para o alumnado 
con materias pendentes.

Viaño Pequeno (Trazo), a 7 de abril de 2022
O Xefe do Departamento de Lingua e Literatura Galega:



Asdo.: Arximiro Bautista Villar González
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ANEXO III: Modificación do punto 9.2. Criterios de cualificación da programación actual 
(curso 2021/2022) (en base à lexislación vixente: Orde do 25 de xaneiro de 2022, artigo 7)

Este Anexo III engádese ao final do documento elaborado ao inicio de curso publicado na 
aula virtual de cada curso chamado ANEXO I: Resumo da programación para alumnado e 
familias (por curso)

ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas 
ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema 
educativo de Galicia.

Artigo 7. Avaliación
1.  A avaliación  da  aprendizaxe  do  alumnado  levarase  a  cabo  tomando  como referentes  para  a
comprobación do grao de adquisición das competencias e do logro dos obxectivos da etapa os
criterios de avaliación e, de ser o caso, os estándares de aprendizaxe que se recollen no Decreto
86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

 A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado de educación secundaria obrigatoria será
continua, formativa e integradora.

 No contexto do proceso de avaliación continua, cando o progreso dunha alumna ou dun alumno
non sexa o adecuado, estableceranse medidas de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse en
calquera momento do curso, tan pronto como se detecten as dificultades, con especial seguimento
da situación do alumnado con necesidades educativas especiais, e estarán dirixidas a garantir a
adquisición das aprendizaxes imprescindibles para continuar o proceso educativo.



 A avaliación das aprendizaxes das alumnas e dos alumnos terá un carácter formativo e será un
instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino como dos procesos de aprendizaxe.

c) Ao longo de cada curso realizaranse para cada grupo tres sesións de avaliación parciais.  Así
mesmo, farase o seguimento da recuperación das materias ou dos ámbitos pendentes, se for o
caso. A derradeira destas tres avaliacións realizarase nas datas que se determinen na norma que
estableza o calendario escolar para cada curso.

d) O período abranguido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final dedicarase a
actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría.  Nese sentido, para o alumnado
que teña materias ou ámbitos con partes sen superar logo de realizada a terceira avaliación parcial,
o equipo docente realizará un breve informe de avaliación individualizado que debe servir de base
para o deseño das correspondentes actividades de recuperación.  A cualificación  definitiva das
materias ou dos ámbitos farase efectiva na avaliación final de curso.
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En     1°,     2°     e     3°     da     ESO   procederemos ao largo de cada avaliación a varias probas escritas e orais:

AVALIACIÓN TRIMESTRAL (1a, 2a, 3a avaliación)

QUE AVALIAMOS? EN QUE CONSISTE? Cualificación trimestral

O TRABALLO Actitude en clase:
 interese e participación en clase
 corrección das faltas ;
 colaboración cos demais;
 non interrompe ao alumnado da clase nin á 

profesora.
 asistir as clases

1 punto (10%)
PERSOAL

(traballo
realizado en clase de
francés durante

o
trimestre)

AVALIACIÓN
CONTINUA Traballo regular: realización correcta dos tests rápidos 1 punto (10%)
(40%) en clase (vocabulario) e realización das actividades

propostas no Dossier (limpeza, claridade, grado de
realización das actividades propostas e corrección)

Devoir: tarefa presentada ao  final  de cada  
unidade

2 puntos (20%)

(preparación et exposición)

EXAMES 
AVALIACIÓN 
FORMATIVA 
(60%)

Controis ao final de cada unidade para comprobar o 
que esta adquirido ou non (Lingua e comunicación).
Para facer media entre  estas dúas probas é 
necesario
obter como mínimo un 3,5/10 na proba de Lingua

6 puntos (60%)

(gramática).         Se         a         nota         da         proba         de     Lingua     (gramática)     é  
inferior         a         4/10         está     é     a     nota     que     se     manterá     para         
calcular
a     nota     da     avaliación     trimestral.     Polo     tanto,     non     se         
tomará
en         conta         a         nota         obtida         na         proba         de         comunicación         (CO,  
CE,     PE,     PO).  

En caso de suspensión das clases, esta avaliación pódese levar a cabo  doutra  forma:  clases  gravadas,
actividades compartidas con google drive, vídeo-conferencias ou audios. Todas as actividades figuran na aula
virtual do centro.

Ao longo do curso, cando o progreso dunha alumna ou dun alumno non é o adecuado, tomamos
medidas de reforzo educativo. Estas medidas adoptanse en calquera momento do curso, tan pronto
como  se  detecten  as dificultades,  con  especial  seguimento  da  situación  do  alumnado  con
necesidades  educativas  especiais.  Estas medidas están dirixidas a  garantir  a  adquisición  das
aprendizaxes imprescindibles para continuar o seu proceso educativo nesta materia. En concreto
facemos  titorías  individualizadas  onde  se  volve  a  explicar  os puntos esenciais do momento e
proporcionamos actividades de práctica para comprobar o grado de adquisición destes puntos (con
corrección individualizada).
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No período abranguido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final levaremos a cabo
actividades  de apoio,  reforzo,  recuperación,  ampliación  e  titoría.  Estás  actividades  serán
esencialmente para o alumnado que teña algunha parte sen superar logo de realizada a terceira
avaliación  parcial.  Para  o  alumnado  que  ten  todo aprobado  faremos  tamén actividades  de
ampliación con vistas a mellorar a súa preparación para a última proba final (proba tipo DELF) que
determinará a súa nota final de curso (xuño)
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NOTA FINAL XUÑO 2022
Avaliación sumativa

En que consiste? Nota final

Exame de final de curso tipo DELF escolar (Diploma de
Estudos en Lingua Francesa)

Proba final que consta de catro partes (MCER 4
destrezas do Marco Comun Europeo de Referencia
para as Linguas)

Parte I: comprensión oral 
Parte II: Comprensión escrita 
Parte III: Producción escrita 
Parte IV: Produción oral

1° ESO: A1.1
2° ESO: A2.1
3° ESO: A2.2

É o resultado da nota obtida no exame DELF (en todo 
caso igual ou superior ás media das tres avaliacións). 
No caso exepcional de que un/unha alumno/a 
mostre unha actitude inadecuada neste periodo 
entre o 7 e o 22 de xuno (mais de dúas faltas 
inxustificadas ou non realizar as actividades 
propostas) a nota final poderá ser inferior á nota da 
3a avaliacion.

Obxectivo         :   avaliar as competencias adquiridas despois de 60 h aproximadamente de aprendisaxe (2 horas de 
clases por semana durante un curso escolar)

No materia Obradoiro         de         Oralidade         en         Lingua         Francesa         (2°ESO: materia de libre configuración de 
centro)

AVALIACIÓN TRIMESTRAL

QUE AVALIAMOS? EN QUE CONSISTE? Cualificación trimestral

O TRABALLO Actitude en clase:
4 interese e participación en clase
5 corrección das faltas;
6 colaboración cos demais;
7 non interrompe ao alumnado da clase nin á 

profesora
8 asistir as clases

5 puntos (50%)
PERSOAL

(traballo
realizado en clase de
francés durante

o
trimestre)

AVALIACIÓN
CONTINUA Tarefa presentada ao final de cada

unidade
3 puntos (30%)

(80%) (comprensión e   produción   vídeo):   presenta   unha
canción, explica un xogo aos demais, presento un vídeo
en relación con Francia.

EXAMES Control oral ao final de cada unidade para comprobar o 2 puntos (20%)
Avaliación formativa 
(20%)

nivel adquirido en canto á fonética e entoación 
francesa (2 por trimestre)
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En caso de suspensión das clases, esta avaliación pódese levar a cabo doutra forma:  clases  gravadas,
actividades compartidas con google drive, vídeo-conferencias ou audios. Todas as actividades figuran na aula
virtual do centro.
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NOTA FINAL (Sesión ordinaria) XUÑO 2022
Avaliación sumativa

En que consiste?

Resultado da media das notas obtidas ao longo do curso nos tres trimestres.



EDUCACIÓN FÍSICA

NIVEL 1º ESO

ESTABLE� CENSE O SEGUINTES CRITERIOS DE AVALICIO� N

 Ter en conta as recomendacio� ns de aseo persoal e indumentaria adecuada
a cada situacio� n de pra� ctica.

 Recon" ece as actividades propias de cada fase da sesio� n de educacio� n fí�sica.

 Realizar tarefas propias dunha fase de activacio� n e de recuperacio� n adecuadas
a�  actividade posterior.

 Recon" ecer e aplicar os principios de alimentacio� n e da actividade 
fí�sica saudable.

 Controlar as dificultades e riscos que poden existir durante a�  practica 
deportiva adoptando medidas preventivas e de seguridade segundo o caso.

 Recon" ecer os mecanismos ba� sicos de control da intensidade da actividade 
fí�sica para a mellora da su� a sau� de.

 Desenvolver e incrementar as capacidades fí�sicas ba� sicas de resistencia, 
forza xeral, velocidade e flexibilidade dende a perspectiva da su� a sau� de de acordo 
coas posibilidades persoais e dentro das marxes da sau� de, amosando unha actitude 
de autoesixencia no seu esforzo.

 Con" ecemento dos contidos conceptuais utilizados durante a unidade dida� ctica.

ESTABLE� CENSE O SEGUINTES ESTA� NDARES DE APRENDIZAXE

e) Respecta os ha�bitos de aseo persoal e indumentaria durante todas as sesio� ns.

f) Recon" ece de xeito ba� sico a estrutura dunha sesio� n de actividade fí�sica 
coa intensidade dos esforzos realizados

g) Distingue de xeito ba� sico o impacto que pode ter a alimentacio� n nun estilo 
de vida saudable.

h) Identificar os riscos que unha actividade pode supor para un mesmo o para 
os demais.

i) Describir e por en pra� ctica os protocolos para activar os servizos de 
emerxencia e proteccio� n do seu contorno (extintor, chamada de emerxencia, 
actuacio� n ante un accidente deportivo, utilizacio� n do botiquí�n).
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 Prepara e realiza fases de activacio� n e recuperacio� n de acordo cos 
contidos principais da sesio� n

 Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia 
cardí�aca correspondente a� s marxes de mellora da condicio� n fí�sica

 Identifica  de  xeito  ba� sico  as  caracterí�sticas  que  deben  ter  as  actividades
fí�sicas de resistencia, flexibilidade, velocidade e forza xeral para ser consideradas
saudables, e le�vaas a�  pra� ctica.

 Iniciase na participacio� n activa das actividades para a mellora das 
capacidades de resistencia, flexibilidade, velocidade e forza xeral desde un enfoque 
saudable, utilizando os me� todos ba� sicos para o seu desenvolvemento.

 Realiza os test de condicio� n fí�sica desen" ados e interpreta os resultados en 
forma de nivel de mellora acadado.

 Alcanza niveis de condicio� n fí�sica saudable acordes ao seu momento 
de desenvolvemento motor e a� s su� as posibilidades.

 Aplica os fundamentos de hixiene postural na pra� ctica das actividades 
fí�sicas como medio de prevencio� n de lesio� ns.

 Utiliza as TIC para desenvolver os contidos conceptuais da unidade dida� ctica 
así� como para presentar e interpretar os seus resultados nos test de avaliacio� n da
condicio� n fí�sica.

INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE CUALIFICACIO� N

Na área de Educación Física e ao longo de todas as avaliacións, se utilizarán unha
serie de instrumentos de avaliación para valorar o proceso de ensino-aprendizaxe durante a
ESO. Os devanditos instrumentos son:

9 Presentación de todos os datos, debuxos, fotocopias e calquera material achegado 
en clase.

10 Ampliación e complementariedade persoal dos contidos tratados na clase, incluíndo
valoracións persoais, criticas, opinións, etc.

OBSERVACIÓN DIRECTA

Mediante a cal, o profesor valorará da forma máis obxectiva posible os seguintes aspectos:

6 Asistencia a clase

7 Puntualidade
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3. Participación activa e cooperadora dos alumnos nas distintas actividades propostas 
en clase.

4. Equipamento deportivo (roupa axeitada e calzado específico para a instalación non 
procedente da rúa)

5. Interese dos alumnos polos diferentes contidos e actividades da materia.

6. Grao de integración dos alumnos nas tarefas realizadas en grupo.

7. Esforzo persoal de superación desenvolvido polos alumnos ao longo das distintas 
avaliacións.

8. Respecto aos compañeiros e ao profesor

9. Grao de superación persoal acadada ao finalizar as diferentes unidades didácticas
tomando como base o nivel manifestado ao comezo das mesmas.

10. Realización de todas as actividades, tarefas e probas realizadas en clase

PROBAS DE CONDICIÓN FÍSICA E HABILIDADES DEPORTIVO-MOTRICES

Mediante as que se valorarán de xeito obxectiva no alumnado as diferentes capacidades
físicas, así como as súas habilidades motrices e deportivas asociadas aos distintos contidos
da materia. A través de elas poténciase e aprende a autonomía persoal para elaborar plans
para mellorar a propia condición física e a saúde

PROBAS ESCRITAS

Realizarase unha ou dúas en cada avaliación:
1. Realización dun cuestionario na aula virtual sobre os contidos traballados na 

avaliación.
2. A lectura obrigatoria dunha novela e o seu comentario na aula pódese presentar en

calquera das avaliacións.
3. Algunha outra actividade na aula virtual, como o comentario dunha noticia 

relacionada co deporte.

TRABALLOS ADICIONAIS

De carácter teórico-práctico, poderanos realizar aqueles alumnos que non acaden algún
obxectivo, cando precisen adaptacións curriculares ou cando, de forma voluntaria, queiran
presentalos para aumentar a súa cualificación final.
Estes traballos soamente poderán ser presentados coa autorización do profesor, xa que a
súa maior utilidade a realizar adaptacións curriculares en alumnos con lesións temporais.
Este instrumento, debido á súa grande versatilidade, poderá estar relacionado con calquera
criterio de avaliación.
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CRITERIOS DE CUALIFICACIO� N

A cualificación dos alumnos en cada avaliación obterase pola suma de cualificacións nos
seguintes apartados:

20% CONTIDOS CONCEPTUAIS

Probas escritas, traballos de clase documentados, cadernos, fichas, etc.

Os traballos da clase serán recollidos no prazo que determine o profesor. Pasado este prazo
non se admitirán máis traballos, agás por un motivo plenamente xustificado, polo que se
considerarán non presentados.

60 % CONTIDOS PROCEDIMENTAIS

Probas de condición física e habilidades deportivo-motrices que valorarán o grao de
rendemento na realización dos contidos dos distintos bloques temáticos.

20% CONTIDOS ACTITUDINAIS

Baseados na observación directa do profesor. Cada anotación por incumprimento dalgún
dos aspectos contemplados no apartado “observación directa” supoñerá unha rebaixa da
cualificación neste apartado de 0,25 puntos.

Para facer a suma das notas obtidas a través de cada un dos instrumentos
empregados, a cualificación obtida en cada un dos apartados non poderá ser inferior a 3
sobre 10, asegurándonos desta maneira que o alumnado traballe mínimamente todas as
actividades propostas.

Considerarase que un alumno/a ten aprobada a materia se obtén unha cualificación
igual ou superior a 5, despois de sumar as puntuacións obtidas en cada un dos anteriores
apartados.

No caso de existir decimais, a cualificación redondearase de xeito que se o primeiro
decimal é igual ou menor que 5, tomarase o enteiro inferior, e se o primeiro decimal é
maior que 5, tomarase o enteiro superior.

A cualificación final do mesmo, será o resultado de realizar a media aritmética das
cualificacións obtidas nas tres avaliacións.

Despois de realizada a terceira avaliación, e tendo a experiencia de que moi pouco
alumnado suspende esta materia, adicaremos o mes de Xuño o practicar os deportes que
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máis lles apeteza e se algún alumno/a ten suspensa algunha avaliación, traballará con 
actividades de reforzo que lle leven a recuperar a parte pendente.

A nota final será a media das tres avaliacións.



EDUCACIÓN FÍSICA

NIVEL 2º ESO

ESTABLE� CENSE O SEGUINTES CRITERIOS DE AVALICIO� N

Incrementar a resistencia aerobia e a flexibilidade respecto do seu nivel inicial.

Preténdese comprobar se o alumnado se esforza en mellorar os niveis de resistencia
e flexibilidade, mediante a participación activa nas sesións. Deberase ter en conta a
mellora respecto do seu propio nivel inicial, e non só respecto ao resultado obtido.

Recoñecer a través da práctica, as actividades físicas que se desenvolven nunha franxa da
frecuencia cardíaca beneficiosa para a saúde.

Preténdese comprobar se o alumnado,  despois  de diversas  tomas da frecuencia
cardíaca, é quen de analizar se diferentes actividades físicas se atopan dentro do
intervalo do que se considera unha actividade aerobia.

Mostrar autocontrol na aplicación da forza e na relación e na confrontación con outras 
persoas, ante situacións de contacto físico en xogos e actividades de loita.

Este criterio servirá para comprobar se o alumnado aplica a forza de forma
proporcionada atendendo á variabilidade da situación e aplicando de forma
correcta as técnicas ensinadas. Tamén se valorará a capacidade de mostrar respecto
cara  ás persoas opoñentes, realizando a actividade de loita dentro das normas
establecidas.

Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia e deportividade tanto cando se adopta o
papel de participante como o de espectador ou espectadora na práctica dun deporte
colectivo.

Preténdese comprobar que o alumnado participante en situacións competitivas do
deporte colectivo escollido ten capacidade de implicarse e esforzarse en cumprir as
responsabilidades que lle asigna o seu propio equipo. Tamén se valorará o respecto
ás normas, a quen arbitre, ás compañeiras e aos compañeiros e ás persoas
pertencentes ao equipo contrario, así como a aceptación do resultado. Cando actúe
como espectador ou espectadora valorarase a súa capacidade de participación e
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motivación pola competición e o respecto ás persoas que forman os equipos, a quen
arbitra e ás súas decisións.

Coñecer e realizar xogos e deportes tradicionais de Galicia.

Pretende avaliar o coñecemento e valoración dos xogos  e  deportes  tradicionais
practicados, así  como as capacidades de coordinación nas habilidades específicas
requiridas. Tamén se valorará a realización por parte do alumnado dunha
autoavaliación axustada ao seu nivel de execución.

Resolver desafíos físicos descoñecidos previamente polo alumnado de forma cooperativa 
Preténdese comprobar o nivel de colaboración existente entre o alumnado á hora 
de resolver os novos desafíos físicos propostos, que deben ser resoltos de forma 
cooperativa. A cohesión grupal, a toma de decisión e a organización para a 
resolución do problema suscitado son os elementos básicos que hai que considerar.

Crear e poñer en práctica unha secuencia harmónica de movementos corporais a partir
dun ritmo escollido.

Este criterio pretende comprobar se o alumnado,  despois de escoller un ritmo e
seleccionar una secuencia de movementos para desenvolvelos harmonicamente, é
quen de adecuar un á outra, así como a capacidade  creativa  e  a  desinhibición
persoal na preparación e execución da actividade. Tamén se valorará a realización
cooperativa das danzas do mundo traballadas na aula.

Realizar de forma autónoma un percorrido de carreiro cumprindo normas de seguridade
básicas e resolvendo pequenos problemas suscitados no devandito itinerario, á vez que
amosa unha actitude de respecto cara á conservación do contorno en que se leva a cabo a
actividade.

Preténdese comprobar se o alumnado é capaz de realizar o percorrido de forma
autónoma cumprindo unhas normas de seguridade básicas, como levar una
indumentaria adecuada, seguir o carreiro e contar con todo o material necesario
para completar o percorrido.

Neste criterio tamén se valorará a capacidade para resolver pequenos problemas
técnicos asociados aos contidos traballados como o uso de recipientes onde



3
2

Coñece as orixes, historia e regulamento básico do deporte practicado.7.

aprendidas identificando os estímulos máis relevantes para decidir accións que podan
obter vantaxe no xogo.

Aplica en situacións de xogo facilitado (5x5, 6x6, superioridade) as accións tácticas6.

progresións máis axeitadas para a seu traballo: pase, recepción, desprazamentos de
evasión e defensivos,…

Mellora a execución das habilidades motrices do deporte identificando as5.

realización do deporte, evitando riscos.
Utiliza de xeito adecuado e seguro a instalación e o material utilizado para a4.

nivel de destreza.
Respecta aos compañeiros dentro da labor de equipo con independencia do seu3.

espectador/a

Respecta os hábitos de aseo persoal e indumentaria durante todas as sesións.
Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de participante coma no de

1.
2.

ESTA� NDARES DE APRENDIZAXE

depositar os residuos producidos  durante  a marcha,  as  aplicacións  da  cabullería
básica ou como evolucionar por terreos sen prexudicar a flora e a fauna do
contorno.

Buscar información en diferentes medios e fontes sobre as saídas que se van realizar ao 
medio.

Preténdese valorar a capacidade do alumnado para obter a información necesaria
ante unha saída ao medio natural así como a selección das diferentes informacións
obtidas.

INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE CUALIFICACIO� N

Na área de Educación Física e ao longo de todas as avaliacións, se utilizarán unha
serie de instrumentos de avaliación para valorar o proceso de ensino-aprendizaxe durante a
ESO. Os devanditos instrumentos son:
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 Presentación de todos os datos, debuxos, fotocopias e calquera material achegado 
en clase.

 Ampliación e complementariedade persoal dos contidos tratados na clase, incluíndo
valoracións persoais, criticas, opinións, etc.

OBSERVACIÓN DIRECTA

Mediante a cal, o profesor valorará da forma máis obxectiva posible os seguintes aspectos:

j) Asistencia a clase

k) Puntualidade

l) Participación activa e cooperadora dos alumnos nas distintas actividades propostas 
en clase.

m) Equipamento deportivo (roupa axeitada e calzado específico para a instalación non 
procedente da rúa)

n) Interese dos alumnos polos diferentes contidos e actividades da materia.

o) Grao de integración dos alumnos nas tarefas realizadas en grupo.

p) Esforzo persoal de superación desenvolvido polos alumnos ao longo das distintas 
avaliacións.

q) Respecto aos compañeiros e ao profesor

r) Grao de superación persoal acadada ao finalizar as diferentes unidades didácticas
tomando como base o nivel manifestado ao comezo das mesmas.

s) Realización de todas as actividades, tarefas e probas realizadas en clase

PROBAS DE CONDICIÓN FÍSICA E HABILIDADES DEPORTIVO-MOTRICES

Mediante as que se valorarán de xeito obxectiva no alumnado as diferentes capacidades
físicas, así como as súas habilidades motrices e deportivas asociadas aos distintos contidos
da materia. A través de elas poténciase e aprende a autonomía persoal para elaborar plans
para mellorar a propia condición física e a saúde

PROBAS ESCRITAS

Realizarase unha ou dúas en cada avaliación:
1. Realización dun cuestionario na aula virtual sobre os contidos traballados na 

avaliación.



 A lectura obrigatoria dunha novela e o seu comentario na aula pódese presentar en
calquera das avaliacións.

 Algunha outra actividade na aula virtual, como o comentario dunha noticia 
relacionada co deporte.

TRABALLOS ADICIONAIS

De carácter teórico-práctico, poderanos realizar aqueles alumnos que non acaden algún
obxectivo, cando precisen adaptacións curriculares ou cando, de forma voluntaria, queiran
presentalos para aumentar a súa cualificación final.
Estes traballos soamente poderán ser presentados coa autorización do profesor, xa que a
súa maior utilidade a realizar adaptacións curriculares en alumnos con lesións temporais.
Este instrumento, debido á súa grande versatilidade, poderá estar relacionado con calquera
criterio de avaliación.

CRITERIOS DE CUALIFICACIO� N

A cualificación dos alumnos en cada avaliación obterase pola suma de cualificacións nos
seguintes apartados:

20% CONTIDOS CONCEPTUAIS

Probas escritas, traballos de clase documentados, cadernos, fichas, etc.

Os traballos da clase serán recollidos no prazo que determine o profesor. Pasado este prazo
non se admitirán máis traballos, agás por un motivo plenamente xustificado, polo que se
considerarán non presentados.

60 % CONTIDOS PROCEDIMENTAIS

Probas de condición física e habilidades deportivo-motrices que valorarán o grao de
rendemento na realización dos contidos dos distintos bloques temáticos.

20% CONTIDOS ACTITUDINAIS

Baseados na observación directa do profesor. Cada anotación por incumprimento dalgún
dos aspectos contemplados no apartado “observación directa” supoñerá unha rebaixa da
cualificación neste apartado de 0,25 puntos.



Para facer a suma das notas obtidas a través de cada un dos instrumentos
empregados, a cualificación obtida en cada un dos apartados non poderá ser inferior a 3
sobre 10, asegurándonos desta maneira que o alumnado traballe mínimamente todas as
actividades propostas.

Considerarase que un alumno/a ten aprobada a materia se obtén unha cualificación
igual ou superior a 5, despois de sumar as puntuacións obtidas en cada un dos anteriores
apartados.

No caso de existir decimais, a cualificación redondearase de xeito que se o primeiro
decimal é igual ou menor que 5, tomarase o enteiro inferior, e se o primeiro decimal é
maior que 5, tomarase o enteiro superior.

A cualificación final do mesmo, será o resultado de realizar a media aritmética das
cualificacións obtidas nas tres avaliacións.

Despois de realizada a terceira avaliación, e tendo a experiencia de que moi pouco
alumnado suspende esta materia, adicaremos o mes de Xuño o practicar os deportes que
máis lles apeteza e se algún alumno/a ten  suspensa algunha avaliación,  traballará  con
actividades de reforzo que lle leven a recuperar a parte pendente.

A nota final será a media das tres avaliacións.



EDUCACIÓN FÍSICA 3º ESO
BÁDMINTON

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS 
AVALIACIÓN E 
CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN

COMPETENCIAS CLAVE
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1. Respecta os hábitos de aseo 
persoal e indumentaria durante todas as 
sesións.

 Procedimental (60%)
o Xogo 1x1 : 

Mediante unha folla
de observación das 
habilidades
motoras aprendidas 
nun xogo 1x1 
aplicando o 
regulamento e 
partindo do nivel 
inicial do alumno/a

 Conceptual (20%)
o Proba oral na que o

alumno terá que 
identificar in situ o 
campo de 
bádminton e 
explicar as 
habilidades 
aprendidas e a súa 
progresión de 
aprendizaxe.

 Actitudinal (20%)
o Respectar os hábitos 

de aseo persoal e 
actitudes de 
participación, 
respecto e 
comportamento cara 
ao material e ao 
resto da comunidade
educativa. (recollido 
nun diario de clase 
mediante positivos 
ou negativos)

o Comprender o 
papel do bádminton
como fenómeno 
social e cultural a as
súas posibilidades 
como actividade de 
ocio.

2. Recoñece o regulamento, campo 
e material utilizado na competición de 
bádminton. Utilizalo de forma segura e 
adecuada

CAA
CMCCT

3. Amosa tolerancia e deportividade
tanto no papel de participante coma no de 
espectador/a, colaborando cos
compañeiros e respectando as achegas 
das demais persoas.

CMCCT CL CAA

4. Analiza o papel que o bádminton 
ten na sociedade actual e valora 
positivamente as vantaxes que o pode ter 
sendo utilizado como deporte recreativo 
para a mellora da saúde e como medio de 
utilizar o tempo de ocio.

CSC

5. Aplica as técnicas e 
habilidades aprendidas as situacións do
xogo.

6. Describe  e  avalía  a realización  dos
movementos tanto dos propios coma dos
compañeiros.

7. Mellora o seu nivel de 
execución respecto ao nivel de partida, 
amosando actitudes de esforzo, 
autoesixencia e superación.
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VOLEIBOL

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS 
AVALIACIÓN E CRITERIOS 
DE CUALIFICACIÓN

COMPETENCIAS 
CLAVE

t) Respecta os hábitos de 
aseo persoal e indumentaria 
durante todas as sesións.

u) Amosa tolerancia e 
deportividade tanto no papel de
participante coma no de 
espectador/a

 Procedimental (60%)
o Realización dun xogo

facilitado (diminución
do número de
participantes)  no  que  os
alumnos teñan que
demostrar a utilización
adecuada das habilidades
técnico- tácticas de xogo
en
función dos estímulos
(recollido nunha folla de
observación).

o Realización dun circuíto
de habilidades motrices
básicas do voleibol 
como posición básica, 
toque de dedos, saque, 
toque de mano baixa, 
no que o alumno
demostre unha melloría 
respecto ao seu nivel 
inicial e verbalice as 
execucións e os 
problemas o deficiencias 
da mesma (na
execución dun compañeiro

 Conceptual (20%)
o Realización dun 

cuestionario tipo test no 
que o alumno amose que

C
A
A
 
C
S
I
E
E

3. Respecta aos 
compañeiros dentro da labor de 
equipo con independencia do 
seu nivel de destreza.

4. Utiliza de xeito adecuado 
e seguro o a instalación e o 
material utilizado para a 
realización dos deportes 
colectivos, evitando riscos.

C
L
 
C
A
A

1. Executa correctamente as
habilidades motrices do voleibol: 
posicións básicas, toque de 
dedos e man baixa, saque, 
bloqueo e remate. Identifica os 
estímulos relevantes para a toma
de decisión correcta (dirección 
do saque,
colocación dos contrarios, 
ocupación do espazo)

C
S
C
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11 Aplica e adapta en situacións 
de xogo facilitado (3x3,) os 
fundamentos técnico-tácticos básicos 
do voleibol segundo os estímulos 
relevantes para
conseguir vantaxe no xogo: colocación na 
recepción, orientación dos toques,
intención táctica no saque.

12 Identifica as orixes, historia e
regulamento básico do voleibol.

identifica as orixes, 
historia e 
regulamento básico 
do voleibol.

8 Actitudinal (20%)
• Respectar os hábitos de 

aseo persoal e actitudes
de participación, 
respecto e 
comportamento cara ao 
material e ao resto da 
comunidade educativa.

• Amosar actitudes de 
prevención de riscos 
cara as actividades 
deportivas.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN. DANZAS 

11. Ter en conta as recomendacio� ns de aseo persoal e indumentaria adecuada a cada situacio� n 
de pra� ctica.

12. Participacio� n e actitude demostrada nas diferentes actividades da unidade dida� ctica.

13. Adecuar as habilidades motoras artí�stico-expresivas a aspectos de espazo, tempo e 
intensidade.

14. Realizar e interpretar unha composicio� n musicada orixinal en pequeno grupo 
basea�ndose en te�cnicas ba� sicas de actividades ximna�sticas, acrosport , danzas e outras

15. Demostrar actitudes de desinhibicio� n ante as actividades de expresio� n propostas



INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE CUALIFICACIO� N

Na área de Educación Física e ao longo de todas as avaliacións, se utilizarán unha
serie de instrumentos de avaliación para valorar o proceso de ensino-aprendizaxe durante a
ESO. Os devanditos instrumentos son:

• Presentación de todos os datos, debuxos, fotocopias e calquera material achegado 
en clase.

• Ampliación e complementariedade persoal dos contidos tratados na clase, incluíndo
valoracións persoais, criticas, opinións, etc.

OBSERVACIÓN DIRECTA

Mediante a cal, o profesor valorará da forma máis obxectiva posible os seguintes aspectos:

4. Asistencia a clase

5. Puntualidade

6. Participación activa e cooperadora dos alumnos nas distintas actividades propostas 
en clase.

7. Equipamento deportivo (roupa axeitada e calzado específico para a instalación non 
procedente da rúa)

8. Interese dos alumnos polos diferentes contidos e actividades da materia.

9. Grao de integración dos alumnos nas tarefas realizadas en grupo.

10. Esforzo persoal de superación desenvolvido polos alumnos ao longo das distintas 
avaliacións.

11. Respecto aos compañeiros e ao profesor

12. Grao de superación persoal acadada ao finalizar as diferentes unidades didácticas 
tomando como base o nivel manifestado ao comezo das mesmas.

13. Realización de todas as actividades, tarefas e probas realizadas en clase

PROBAS DE CONDICIÓN FÍSICA E HABILIDADES DEPORTIVO-MOTRICES



Mediante as que se valorarán de xeito obxectiva no alumnado as diferentes capacidades 
físicas, así como as súas habilidades motrices e deportivas asociadas aos distintos contidos



da materia. A través de elas poténciase e aprende a autonomía persoal para elaborar plans
para mellorar a propia condición física e a saúde

PROBAS ESCRITAS

Realizarase unha ou dúas en cada avaliación:
3 Realización dun cuestionario na aula virtual sobre os contidos traballados na 

avaliación.
4 A lectura obrigatoria dunha novela e o seu comentario na aula pódese presentar en

calquera das avaliacións.
5 Algunha outra actividade na aula virtual, como o comentario dunha noticia 

relacionada co deporte.

TRABALLOS ADICIONAIS

De carácter teórico-práctico, poderanos realizar aqueles alumnos que non acaden algún
obxectivo, cando precisen adaptacións curriculares ou cando, de forma voluntaria, queiran
presentalos para aumentar a súa cualificación final.
Estes traballos soamente poderán ser presentados coa autorización do profesor, xa que a
súa maior utilidade a realizar adaptacións curriculares en alumnos con lesións temporais.
Este instrumento, debido á súa grande versatilidade, poderá estar relacionado con calquera
criterio de avaliación.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

A cualificación dos alumnos en cada avaliación obterase pola suma de cualificacións nos
seguintes apartados:

20% CONTIDOS CONCEPTUAIS

Probas escritas, traballos de clase documentados, cadernos, fichas, etc.

Os traballos da clase serán recollidos no prazo que determine o profesor. Pasado este prazo
non se admitirán máis traballos, agás por un motivo plenamente xustificado, polo que se
considerarán non presentados.

60 % CONTIDOS PROCEDIMENTAIS

Probas de condición física e habilidades deportivo-motrices que valorarán o grao de
rendemento na realización dos contidos dos distintos bloques temáticos.



20% CONTIDOS ACTITUDINAIS

Baseados na observación directa do profesor. Cada anotación por incumprimento dalgún
dos aspectos contemplados no apartado “observación directa” supoñerá unha rebaixa da
cualificación neste apartado de 0,25 puntos.

Para facer a suma das notas obtidas a través de cada un dos instrumentos
empregados, a cualificación obtida en cada un dos apartados non poderá ser inferior a 3
sobre 10, asegurándonos desta maneira que o alumnado traballe mínimamente todas as
actividades propostas.

Considerarase que un alumno/a ten aprobada a materia se obtén unha cualificación
igual ou superior a 5, despois de sumar as puntuacións obtidas en cada un dos anteriores
apartados.

No caso de existir decimais, a cualificación redondearase de xeito que se o primeiro
decimal é igual ou menor que 5, tomarase o enteiro inferior, e se o primeiro decimal é
maior que 5, tomarase o enteiro superior.

A cualificación final do mesmo, será o resultado de realizar a media aritmética das
cualificacións obtidas nas tres avaliacións.

Despois de realizada a terceira avaliación, e tendo a experiencia de que moi pouco
alumnado suspende esta materia, adicaremos o mes de Xuño o practicar os deportes que
máis lles apeteza e se algún alumno/a ten suspenso, traballará con actividades de reforzo
que lle leven a recuperar a parte pendente.



EDUCACIÓN FÍSICA
CRITERIOS MÍNIMOS PARA 4º ESO

CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN RELACIÓN COAS COMPETENCIAS

1.Planificar e poñer en práctica 
quentamentos autónomos, logo da análise
da actividade que se vai desenvolver.

 Competencia en autonomía e 
iniciativa persoal.
 Competencia en aprender a aprender.

2. Analizar os beneficios que aportan á 
saúde os traballos de desenvolvemento da
Forza e da Flexibilidade.

v) Autonomía e iniciativa persoal.
w) Aprender a aprender
x) Cultural e artística.
y) No coñecemento e interacción 
co mundo físico.

3. Mostrar actitudes de esforzo,
cooperación e tolerancia no traballo do
Acrosport.

 No coñecemento e interacción co
mundo físico.
 Autonomía e iniciativa persoal.
 Social e cidadá
 Cultural e artística.

4. Resolver situacións de xogo no 
Balonmán e Fútbol, aplicando 
coñecementos técnicos, tácticos e
regulamentarios

13 No coñecemento e interacción 
co mundo físico.
14Social e cidadá.
15Autonomía e iniciativa persoal.
16Cultural e artística.

5. Realizar bailes en parellas amosando
actitudes de respecto e desinhibición.

9 Autonomía e iniciativa persoal.
10 No coñecemento e interacción 
co mundo físico.
11Cultural e artística.
12Social e cidadá.

6.Manifestar actitude crítica ante as 
prácticas e valoracións que se fan do 
deporte e do corpo a través dos diferentes
medios de comunicación.

16.No coñecemento e interacción 
co mundo físico.
17. Social e cidadá.
18.Autonomía e iniciativa persoal 
4. Cultural e artística.

7. Participar na organización e posta en
práctica de torneos nos que se practiquen
deportes e actividades físicas realizadas ao
longo da etapa.

14. No coñecemento e interacción co
mundo físico.
15. Social e cidadá.
16. Cultural e artística
17. Autonomía e iniciativa persoal.

A competencia en comunicación lingüística valórase en todos os criterios.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN



Na área de Educación Física e ao longo de todas as avaliacións, se utilizarán unha serie
de instrumentos de avaliación para valorar o proceso de ensino-aprendizaxe durante a ESO. Os
devanditos instrumentos son:
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APUNTES E TRABALLOS DE CLASE DOCUMENTADOS

Onde os alumnos reflectirán o traballo diario realizado no aula así como exercicios propostos polo 
profesor. Nel valoraranse os seguintes aspectos:

6 Actualización da totalidade dos contidos.

7 Organización xeral do mesmo.

8 Utilización correcta da linguaxe escrita.

9 Presentación de todos os datos, debuxos, fotocopias e calquera material achegado en clase.

10 Ampliación e complementariedade persoal dos contidos tratados na clase, incluíndo 
valoracións persoais, criticas, opinións, etc.

OBSERVACIÓN DIRECTA

Mediante a cal, o profesor valorará da forma máis obxectiva posible os seguintes aspectos:

4 Asistencia a clase

5 Puntualidade

6 Participación activa e cooperadora dos alumnos nas distintas actividades propostas en clase.

7 Equipamento deportivo (roupa axeitada e calzado específico para a instalación non 
procedente da rúa)

8 Aseo persoal (ducha) despois das sesións.

9 Interese dos alumnos polos diferentes contidos e actividades da materia.

10 Grao de integración dos alumnos nas tarefas realizadas en grupo.

11 Esforzo persoal de superación desenvolvido polos alumnos ao longo das distintas 
avaliacións.

12 Respecto aos compañeiros e ao profesor

13 Grao de superación persoal acadada ao finalizar as diferentes unidades didácticas 
tomando como base o nivel manifestado ao comezo das mesmas.

14 Realización de todas as actividades, tarefas e probas realizadas en clase

PROBAS DE CONDICIÓN FÍSICA E HABILIDADES DEPORTIVO-MOTRICES
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Mediante as que se valorarán de xeito obxectiva no alumnado as diferentes capacidades físicas, así
como as súas habilidades motrices e deportivas asociadas aos distintos contidos da materia. A través
de elas poténciase e aprende a autonomía persoal para elaborar plans para mellorar a propia condición
física e a saúde

PROBAS ESCRITAS

Realizarase unha por cada avaliación a través da realización dun cuestionario na aula virtual. Valorarse
do xeito áais obxectioa posible os seguintes aspectos:

11 A adquisición por parte dos alumnos dos contidos correspondentes.

12 A claridade de conceptos e a capacidade de síntese.

13 Razoamento lóxico.

14 A utilización correcta da linguaxe escrita.

TRABALLOS ADICIONAIS

De carácter teórico-práctico, poderanos realizar aqueles alumnos que non acaden algún obxectivo,
cando  precisen  adaptacións  curriculares  ou  cando,  de  forma  voluntaria,  queiran presentalos para
aumentar a súa cualificación final.

Estes traballos soamente poderán ser presentados coa autorización do profesor, xa que a súa maior
utilidade  a  realizar  adaptacións  curriculares  en  alumnos  con lesións  temporais. Este  instrumento,
debido á súa grande versatilidade, poderá estar relacionado con calquera criterio de avaliación.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

A cualificación dos alumnos en cada avaliación obterase pola suma de cualificacións nos 
seguintes apartados:

20% CONTIDOS CONCEPTUAIS

Probas escritas, traballos de clase documentados, cadernos, fichas, etc.

Os traballos da clase serán recollidos no prazo que determine o profesor. Pasado este prazo non se
admitirán máis traballos, agás por un motivo plenamente xustificado, polo que se considerarán non
presentados.

60 % CONTIDOS PROCEDIMENTAIS
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Probas de condición física e habilidades deportivo-motrices que valorarán o grao de rendemento na
realización dos contidos dos distintos bloques temáticos.
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Despois de realizada a terceira avaliación, e tendo a experiencia de que moi pouco
alumnado suspende esta materia, adicaremos o mes de Xuño o practicar os deportes que
máis lles apeteza e se algún  alumno/a  ten  suspensa  algunha  avaliación,  traballará  con
actividades de reforzo que lle leven a recuperar a parte pendente.

20% CONTIDOS ACTITUDINAIS

Baseados na observación directa do profesor. Cada anotación por incumprimento dalgún dos aspectos
contemplados  no  apartado  “observación  directa”  supoñerá  unha  rebaixa  da cualificación neste
apartado de 0,25 puntos.

Para facer a suma das notas obtidas a través de cada un dos instrumentos empregados,  a
cualificación obtida en cada un dos apartados non poderá ser inferior a 3 sobre 10, asegurándonos
desta maneira que o alumnumnado traballe mínimamente todas as actividades propostas.

Considerarase  que  un  alumno  ten  aprobada  a  materia  se  obtén  unha  cualificación igualo
superior a 5, despois de sumar as puntuacións obtidas en cada un dos anteriores apartados,

No caso de existir decimais, a cualificación redondearase de xeito que se o primeiro decimal é
igual ou menor que 5, tomarase o enteiro inferior, e se o primeiro decimal é maior que 5, tomarase o
enteiro superior.

A  cualificación  final  do  mesmo,  será  o  resultado  de  realizar  a  media  aritmética  das
cualificacións obtidas nas tres avaliacións.
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN NA MATERIA DE E.P.V.A. (1º,3º,4º ESO)

Dado  o  carácter  fundamentalmente  práctico  da  materia,  a  actitude  e  o  traballo  diarios  de

alumnos e alumnas así como a súa evolución dende o seu nivel inicial son elementos de gran

importancia. Aplicarase a avaliación continua a:

1 Traballos prácticos que se recollerán periodicamente para a súa valoración.

 En cada avaliación realizaranse un mínimo de cinco traballos individuais ou en equipos.

Os traballos realizaranse obrigatoriamente na aula e valoraranse de 0 a 10.

Avaliaranse unicamente os traballos realizados na clase, non admitindo os realizados sen

a supervisión do profesor o profesora nas diferentes fases de realización. No caso de non

poder  rematar  un  traballo  por  ausencia  xustificada  ou  tempo  insuficiente,  dada  a

minuciosidade do mesmo,  ou  por  traballar  a  un  ritmo máis  lento  cos demais,  será  o

profesor quen autorice a levar os traballos e traelos rematados da casa.

Os traballos sen rematar non poderán obter cualificación positiva, especialmente no caso

das láminas de debuxo técnico.  En caso de presentar  un traballo  con exercicios mal

realizados, devolverase a lámina sen cualificar aínda que si corrixida para que o alumno

ou alumna a revise e volva a entregala para ser avaliada de novo fomentado o interese

pola superación de dificultades e a resolución de dúbidas. A lámina constará no caderno

do profesor como presentada.

Todos os traballos teñen que ser presentados e superados a lo menos nun 80% para

obter cualificación positiva na avaliación.

 Probas  escritas  que  permitan  coñecer  o  grao  de  comprensión  dos  contidos  teóricos.

Valoraranse de 0 a 10, precisando unha nota mínima de 3,5 puntos para poder obter

cualificación positiva na avaliación..

 Observación  directa  do  alumnado  para  comprobar:  traballo  diario,  apuntes  recollidos,

interese por traer o material, colaboración, limpeza da aula, etc.

Para superar cada unha das avaliacións deberá obterse a cualificación mínima de 5 puntos. Para

obter a nota final realizarase a media aritmética das tres avaliacións.

Se a media aritmética das avaliacións é igual ou superior a 5 puntos poderase aprobar o curso

con unha avaliación suspensa sempre e cando que a nota de dita avaliación supere os 4 puntos

e estean entregados os traballos correspondentes. Isto non exime de facer as recuperacións

correspondentes antes de coñecer a cualificación final.
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Para obter  a nota de cada unha das avaliación realizarase a partir  da suma dos seguintes

porcentaxes:

Traballos de clase 60%

Probas escritas 20%

Seguimento do traballo na aula 20%
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5 Pulcritude no acabado, en especial nos traballos de carácter técnico penalizando ata un

punto de non ser adecuado.

6 Equilibrio e coidado na composición.

Na avaliación do traballo na aula comprobaremos:

1. Interese por recompilar información e apuntes, datos na clase ou fóra de ser preciso.

 Interese pola consecución de resultados orixinais e interesantes.

 Método de traballo.

 Responsabilidade e coidado do propio material e do da aula.

 Respecto e valoración do traballo dos compañeiros e de calquera outra manifestación

artística do seu contorno ou de culturas alleas.

 Respecto  polas  datas  de  entrega  dos  traballos.  Os  atrasos  nas  entregas  serán

consideradas como notas negativas que descontarán puntuación neste apartado de xeito

proporcional ás entregas a realizar en cada avaliación ata un 10% da cualificación global.

 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

z) De non acadar cualificación positiva nun traballo, este deberá ser repetido ou mellorado e

presentado de novo.

aa)De non acadar cualificación positiva nunha avaliación terase en conta o motivo. De ser

por non chegar á nota mínima no exame deberase facer a recuperación na que deberá

obterse un mínimo de 5 puntos. De ser por non ter presentado os traballos, estes deberán

entregarse dentro das dúas semanas seguintes ao inicio da avaliación seguinte. Isto non

é posible na terceira avaliación, que precisa se entreguen os traballos recuperados antes

do fin da mesma.

bb)De non acadar cualificación positiva nas tres avaliacións ,nas semanas antes de fin de

curso entregaráse a cada alumno/a unha listaxe dos traballos que terá que realizar para a

avaliación final. Tamén indicaráse se deberán realizar unha proba escrita.

Os alumnos que desexen subir nota na avaliación final, poderán entregar unha serie de

traballos propostos na aula nesas últimas semanas de Xuño.
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cc) Normativa de referencia

 Lei orgánica 3/2020, LOMLOE.

 Real Decreto 984/2021, polo que se regulan a avaliación e a promoción na Educación Primaria, así
como a avaliación, a promoción e a titulación na ESO, BAC e FP.

 Orde de 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación das ensinanzas de
Primaria, ESO e BAC no sistema educativo de Galicia.

dd) Avaliación na ESO (Orde 25/01/2022)

As novidades que se aplican no curso 21/22 son as seguintes:

 Haberá tres avaliacións parciais. A terceira terá lugar a partir do 6 de xuño de 2022.

 Haberá unha única avaliación final, que se realizará a partir do 23 de xuño. Polo tanto, desaparece a
convocatoria extraordinaria (a que tradicionalmente tiña lugar a primeiros de setembro). A cualificación
definitiva das materias ou ámbitos farase efectiva nesta avaliación final.

 O período comprendido entre a 3ª avaliación parcial e a avaliación final dedicarase a  actividades de
apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titorización.

ee) Avaliación no departamento de Música

a. Procedemento de avaliación continua

Como regra xeral farase unha proba escrita ou virtual ao final de cada unidade, aínda que eventualmente
poderanse agrupar dúas unidades nunha soa proba no caso de que a materia e a dinámica do curso así
o aconsellen. En todo caso, farase como mínimo unha proba escrita ou online por avaliación.

Como  se  recupera  unha  proba  non  superada? Non  terá  necesariamente  que  ser recuperada  se  a
cualificación xeral desa avaliación é positiva atendendo aos criterios xerais de avaliación.

E unha avaliación non superada? A recuperación de avaliacións pendentes durante o propio curso farase
a través de probas específicas destinadas a tal fin. Prevese a realización dunha proba por cada avaliación
pendente e unha a final de curso para o conxunto de avaliacións pendentes. Os contidos prácticos
poden darse por
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recuperados  automaticamente  se  se  acada  o  nivel  requirido  na  proba  correspondente da seguinte
avaliación.

Como se establece a cualificación da avaliación final ordinaria? Superar a avaliación final ordinaria
requirirá ter unha nota mínima de cinco en cada avaliación. Para determinar a cualificación final terase
en  conta  como norma básica  a  media  das  tres avaliacións,  e  tamén  se  tomará  en  consideración  a
tendencia das cualificacións ao longo do curso, especialmente no aspecto práctico da materia, ademais
dos aspectos actitudinais sinalados no apartado referido aos criterios de cualificación.

Faltas de ortografía: para contribuír á mellora da Competencia Lingüística do alumnado, nas probas
escritas establecemos un criterio de avaliación que supón a penalización de 0,05 puntos por falta de
ortografía, a contar a partir da sexta falta. A penalización máxima total será de 2 puntos.

Anulación de probas: unha proba será anulada no caso de que o alumnado sexa sorprendido tratando de
copiar nela calquera que sexa a técnica empregada a tal fin.

Tarefas: á marxe da súa atribución concreta a un bloque de contidos específico, a non realización das
tarefas encomendadas (calquera que sexa o seu formato) terá incidencia directa no bloque relativo ás
actitudes, como manifestación clara de falta de interese e compromiso cara á materia. En particular
establécese que a non realización de polo menos o 30% das tarefas encomendadas impide a avaliación
positiva na materia; e que a avaliación das tarefas pode supoñer ata dous terzos do peso do bloque
referente ás actitudes.

b. Procedemento avaliación final

Quen debe ir á avaliación final? Quen teña unha cualificación inferior a catro nalgunha  das  tres
avaliacións,  ou  superando  esta  cualificación  en  todas  elas  non chegue  a  catro  na  media  das  tres
avaliacións. O alumnado coa materia aprobada logo da 3ª avaliación parcial, poderá ser avaliado
de novo para mellorar a súa cualificación naquelas unidades didácticas nas que non obtivera a máxima
nota. Poderá así mellorar a súa cualificación neste período, pero nunca empeorala.

En  que  consistirá?  En  función  das  circunstancias  concretas  do  caso,  poderá  realizarse unha  proba
obxectiva escrita ou oral ou ben a presentación dunha tarefa relacionada cos contidos non superados.

c. Procedemento de avaliación extraordinaria

A avaliación final extraordinaria farase con base nunha proba específica na que, con carácter xeral, os
contidos serán os correspondentes a todo o curso, con



independencia dos  resultados obtidos  nas  avaliacións ordinarias.  Esta  proba consistirá nun
exame teórico para os contidos de carácter conceptual e nunha proba práctica para aqueles
relacionados coa interpretación.

Excepcionalmente poderá acudirse aos exames da convocatoria extraordinaria só cunha das
partes (teórica ou práctica) da proba. Neste caso a cualificación obtida fará media coa outra
parte da materia xa superada en xuño, de acordo cos criterios xerais de avaliación.

d. Procedemento para seguimento da recuperación da 
materia pendente

O alumnado  que  promocione  coa  materia  suspensa  deberá  seguir  un  Plan  de  Reforzo de
materias pendentes en cada unha delas, destinado á súa recuperación, segundo o establecido na
Orde de 8 de setembro de 2021, artigo 51.

Este plan terá como referentes os obxectivos da materia e a contribución á adquisición das
competencias, adaptándose ás particularidades de cada alumno/a destinatario. O departamento
velará pola realización do plan por parte do alumnado.

En cada sesión de avaliación farase o seguimento deste plan, facendo os axustes que procedan,
ata a avaliación final,  na que o profesor da materia pendente decidirá se obtén avaliación
positiva no plan de reforzo correspondente.

No período que vai da 3ª avaliación ata o último día lectivo (22 de xuño), as clases continúan
para  todo  o  alumnado  para  desenvolver  actividades  de  apoio,  reforzo, recuperación,
ampliación e titoría. Incluso para recuperación de pendentes.

Para o alumnado con partes da materia sen superar logo da 3ª avaliación parcial, realizarase un
breve  Informe  de  Avaliación  Individualizado,  un  documento  interno de centro,  no  que  se
recollerá  a  situación do alumno/a e  que servirá  de base para o deseño das actividades  de
recuperación  necesarias  para  acadar  o  nivel  aplicando  os correspondentes criterios  de
avaliación.

O alumnado coa materia aprobada logo da 3ª avaliación parcial, poderá ser avaliado de
novo para mellorar a súa cualificación naquelas unidades didácticas nas que non obtivera a
máxima nota. Poderá así mellorar a súa cualificación neste período, pero nunca
empeorala.

A cualificación definitiva farase efectiva na avaliación final de curso, conforme aos criterios
de avaliación e cualificación recollidos na programación didáctica da materia.

Na avaliación final  de cada curso realizarase unha valoración das competencias clave. Os
resultados expresaranse nos termos de insuficiente (IN) para as cualificacións



negativas, e suficiente (SU), ben (BE), notable (NT) ou sobresaliente (SB), para as 
cualificacións positivas.

INFORME DE AVALIACIÓN INDIVIDUALIZADO PARA ALUMNADO ESO CON PARTES
DA MATERIA SEN SUPERAR TRAS A 3ª AV. PARCIAL

17 Identificación do alumno/a Curso e grupo Ano académico Apelidos Nome Materia a 
recuperar e superar

18 Obxectivos e competencias nas que o alumnado non acadou o nivel

19 Currículo a recuperar, con especificación dos seus criterios de avaliación

20 Estratexias metodolóxicas e recursos que se empregarán

21 Actividades de recuperación necesarias para acadar o nivel

7. Seguimento e avaliación, que se fará efectiva na avaliación final de curso

PLAN DE REFORZO DA MATERIA PENDENTE NA ESO

En base á Orde do 8 de setembro de 2021, artigo 51

5 Identificación do alumno Curso e grupo Ano académico Apelidos Nome Materia a 
recuperar e superar

6 Información relevante sobre a materia sen superar (obxectivos e competencias)

7 Currículo para desenvolver, con especificación dos criterios de avaliación

8 Estratexias metodolóxicas que se utilizarán no seu desenvolvemento

9 Recursos necesarios para o desenvolvemento do plan

10 Tarefas para realizar, coa debida temporización

11 Seguimento e avaliación

12 Acreditación da información á familia

• Criterios de avaliación, cualificación e promoción do alumnado



• Criterios de avaliación e cualificación
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A materia de Música cualificarase a través dos estándares de aprendizaxe mediante os diferentes
instrumentos que se sinalan nos perfís de area, do seguinte xeito:

7. Probas escritas: 50%

8. Práctica instrumental (observación diaria e probas específicas): de 20 a 30%

9. Exposición dos traballos de investigación, nos que se valorarán os contidos traballados e a utilización
dunha linguaxe axeitada e dunha terminoloxía propia da materia e presentación das tarefas (online ou en
papel): de 20% a 30%

10. Actitudes, participación, esforzo, produción do/a alumno/a e cadernos de aula: 10%

A cualificación por avaliación obterase mediante a media aritmética dos exames (escritos ou na Aula Virtual)
que ponderarán cun 50% e unha nota da práctica (observación diaria e proba puntual) por trimestre que
ponderará dun 20 a un 30% e a exposición do traballo de investigación e tarefas específicas que poderarás
dun 20 a un 30%.

O alumnado aprobará sempre e cando a media dos catro bloques acade un 5.

Para facer a media da nota final, é dicir, a nota da 3ª Avaliación - Ordinaria, farase unha media aritmética
entre as notas finais de cada unha das tres avaliacións. No caso de non superar o 5 coa media das tres
avaliacións, haberá un exame no mes de xuño para recuperar as avaliacións suspensas. A convocatoria de
Setembro desaparece (Orde do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o novo calendario escolar) e é
substituída pola “avaliación final de xuño” que terá lugar a partir do 23 de  xuño  de  2022.  Nesta
convocatoria avaliarase o curso completo, en base aos graos mínimos de consecución dos estándares. O
procedemento será a través dun exame teórico, dun exame práctico (no caso de non superar a parte prática
ao longo do curso) ou de ambos (no caso de ter suspensas as dúas partes da materia). Aprobarán a materia
sempre e cando acaden un 5.

• Criterios de promoción

Para facer a media da nota final, é dicir, a nota da 3ª Avaliación - Ordinaria, farase unha media aritmética
entre as notas finais de cada unha das tres avaliacións. No caso de non superar o 5 coa media das tres
avaliacións, haberá un exame no mes de xuño para recuperar as avaliacións suspensas. A convocatoria de
Setembro desaparece (Orde do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o novo calendario escolar) e é
substituída pola “avaliación final de xuño” que terá lugar a partir do 23 de  xuño  de  2021.  Nesta
convocatoria avaliarase o curso completo, en base aos graos mínimos de consecución dos estándares. O
procedemento será a través dun exame teórico, dun exame práctico (no caso de non superar a parte
prática ao longo do
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curso) ou de ambos (no caso de ter suspensas as dúas partes da materia). O peso dos exames será dun
80% da nota, quedando o 20% restante pendente da entrega dun caderniño de actividades que a profesora
facilitará  ao  alumnado.  A realización correcta  deste  caderniño  e  a  súa  entrega  serán  o  20%  da  nota.
Aprobarán a materia sempre e cando acaden un 5 (8 puntos do exame e 2 puntos do caderniño). Os criterios
de promoción do alumnado en relación ao resto das materias serán os establecidos no Proxecto Educativo de
Centro e nas NOF, en cumprimento da lei vixente.
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• Criterios de avaliación da materia de Música de 2ºESO

B1.1. Recoñecer os parámetros do son e os elementos básicos da linguaxe musical, utilizando unha linguaxe

técnica apropiada e aplicándoos a través da lectura ou a audición e a interpretación de pequenas obras ou

fragmentos musicais.

B1.2. Distinguir e utilizar os elementos da representación gráfica da música (colocación  das  notas  no

pentagrama; clave de sol e de fa en cuarta; duración das figuras; signos que afectan a intensidade e matices;

indicacións rítmicas e de tempo, etc.).

B1.4. Amosar interese polo desenvolvemento das capacidades e as habilidades técnicas como medio para as

actividades  de  interpretación,  aceptando e  cumprindo as normas que rexen a interpretación en grupo e

achegando ideas musicais que contribúan ao perfeccionamento da tarefa común

B1.5. Amosar interese polas actividades de composición e improvisación, e respecto polas creacións dos

seus compañeiros e das súas compañeiras.

B1.6. Participar activamente e con iniciativa persoal nas actividades de interpretación, asumindo diferentes

papeis, intentando concertar a súa acción coa do resto do conxunto,  achegando  ideas  musicais  e

contribuíndo ao perfeccionamento da tarefa en común.

B2.1. Identificar e describir os instrumentos e as voces, e as súas agrupacións.

B2.2. Seguir distintos tipos de partituras no contexto das actividades musicais da aula como apoio ás tarefas

de audición.

B2.3. Valorar o silencio como condición previa para participar nas audicións

B2.4. Identificar e describir, mediante o uso de distintas linguaxes (gráfica, corporal ou verbal), elementos e

formas de organización e estruturación musical (ritmo, melodía, textura, timbre, repetición, imitación,

variación) dunha obra musical interpretada en vivo ou gravada.

B2.5. Identificar situacións do ámbito cotián nas que se produce un uso indiscriminado do son, analizar as

súas causas e propor solucións.

B3.1. Realizar exercicios que reflictan a relación da música con outras disciplinas. B3.2. Demostrar interese 

polas músicas de distintas características, épocas e culturas, e por ampliar e diversificar as propias 

preferencias musicais, adoptando unha actitude aberta e respectuosa.
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B3.3. Apreciar a importancia do patrimonio cultural musical español e galego, e comprender o valor de

conservalo e transmitilo.

• Criterios de avaliación da materia de Música de 3ºESO

B1.1. Distinguir e utilizar os elementos da representación gráfica da música (colocación das notas no 

pentagrama; notas adicionais, clave de sol e de fa en cuarta; duración das figuras; signos que afectan a 

intensidade e matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc.).

B1.2. Analizar e comprender o concepto de textura e recoñecer, a través da audición e a lectura de 

partituras, os tipos de textura.

B1.3. Coñecer os principios básicos dos procedementos compositivos e as formas de organización musical.

B1.4. Amosar interese polo desenvolvemento das capacidades e as habilidades técnicas como medio para as 

actividades de interpretación, aceptando e cumprindo as normas que rexen a interpretación en grupo, e 

achegando ideas musicais que contribúan ao perfeccionamento da tarefa común.

B1.5. Amosar interese polas actividades de composición, e improvisación e amosar respecto polas 

creacións dos seus compañeiros e das súas compañeiras

B1.6. Participar activamente e con iniciativa persoal nas actividades de interpretación, asumindo diferentes 

papeis, intentando concertar a súa acción coa do resto do conxunto, achegando ideas musicais e contribuíndo

B1.7. Explorar as posibilidades de distintas fontes e obxectos sonoros ao 

perfeccionamento da tarefa en común.

B2.1. Identificar e describir os instrumentos e voces e as súas agrupacións

B2.2. Ler e analizar distintos tipos de partituras no contexto das actividades musicais da aula como apoio 

ás tarefas de audición.

B2.3. Valorar o silencio como condición previa para participar nas audicións.
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• Criterios de avaliación da materia de Música de 4º ESO

B1.1. Distinguir e utilizar os elementos da representación gráfica da música (colocación das notas no 

pentagrama; notas adicionais, clave de sol e de fa en cuarta; duración das figuras; signos que afectan a 

intensidade e matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc.).

B1.2. Analizar e comprender o concepto de textura e recoñecer, a través da audición e a lectura de 

partituras, os tipos de textura.

B1.3. Coñecer os principios básicos dos procedementos compositivos e as formas de organización 

musical.

B1.4. Amosar interese polo desenvolvemento das capacidades e as habilidades técnicas como medio para as 

actividades de interpretación, aceptando e cumprindo as normas que rexen a interpretación en grupo, e 

achegando ideas musicais que contribúan ao perfeccionamento da tarefa común.

B1.5. Amosar interese polas actividades de composición, e improvisación e amosar respecto polas 

creacións dos seus compañeiros e das súas compañeiras

B1.6. Participar activamente e con iniciativa persoal nas actividades de interpretación, asumindo diferentes 

papeis, intentando concertar a súa acción coa do resto do conxunto, achegando ideas musicais e contribuíndo

B1.7. Explorar as posibilidades de distintas fontes e obxectos sonoros ao 

perfeccionamento da tarefa en común.

B2.1. Identificar e describir os instrumentos e voces e as súas agrupacións

B2.2. Ler e analizar distintos tipos de partituras no contexto das actividades musicais da aula como apoio 

ás tarefas de audición.

B2.3. Valorar o silencio como condición previa para participar nas audicións.

B2.4. Recoñecer auditivamente e determinar a época ou a cultura á que pertencen distintas obras musicais, 

interesándose por ampliar as súas preferencias.

B2.5. Identificar e describir, mediante o uso de distintas linguaxes (gráfica, corporal ou verbal), algúns 

elementos e formas de organización e estruturación musical (ritmo, melodía, textura, timbre, repetición, 

imitación e variación) dunha obra musical interpretada en vivo ou gravada.

B3.1. Realizar exercicios que reflictan a relación da música con outras disciplinas.
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B3.2. Demostrar interese por coñecer músicas de distintas características, épocas e culturas, e por ampliar

e diversificar as propias preferencias musicais, adoptan do unha actitude aberta e respectuosa.

B3.3. Relacionar as cuestións técnicas aprendidas coas características das épocas da historia musical.

B3.4. Distinguir, situar e caracterizar as grandes épocas da historia da música.

B3.5. Valorar a asimilación e empregar algúns conceptos musicais básicos necesarios á hora de emitir 

xuízos de valor ou falar de música.

B3.6. Amosar interese e actitude crítica pola música, os concertos en vivo e as propostas musicais, 

valorando os seus elementos creativos

e innovadores ao longo da historia.

B4.1. Utilizar con autonomía os recursos tecnolóxicos dispoñibles, demostrando un coñecemento básico das 

técnicas e dos procedementos necesarios para gravar, reproducir, crear, interpretar música e realizar sinxelas 

producións audiovisuais B4.2.Utilizar de maneira funcional os recursos informáticos dispoñibles para a 

aprendizaxe e a indagación do feito musical.

O xefe do departamento de Música, Ignacio 

Portela Gómez-Macías
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1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN:

A área de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia, constitúe unha contribución fundamental para a
formación do alumnado na educación secundaria obrigatoria, con ela, preténdese afondar no
coñecemento da sociedade, da súa organización e funcionamento nun territorio, a través do tempo e
na actualidade, utilizando o aprendido polo alumnado na etapa anterior na área de coñecemento do
medio natural, social e cultural.

A atención particular  que  se concede á  Xeografía  e  á  Historia  como referentes  da  área,  queda
xustificada  polo  seu  acusado  carácter  integrador  e globalizador  e  pola  súa  sensibilidade  ao
interpretar o espazo natural e social e a súa evolución a través do tempo, tendo como finalidade,
lograr  o coñecemento da realidade social, dar unha visión global do mundo e un conxunto de
valores para que os alumnos e alumnas adopten unha actitude ética e comprometida dentro dunha
sociedade plural e solidaria.

En canto ó contexto, esta programación vai dirixida a alumnado de ESO no CPI Viaño Pequeno, no
concello de Trazo situado na provincia de A Coruña. O centro sitúase nun enclave rural. O concello
ten unha superficie de 101’8 quilómetros cadrados, cunha poboación que supera en pouco os 3000
habitantes (3.013 en 2020) e carece dunha cidade ou vila central, compoñéndose basicamente de
pequenos núcleos de habitación dispersose unha economía centrada na gandaría e os servizos. É o
único centro dentro do municipio. Ao ser un CPI conviven dentro do mesmo centro alumnos dende
os 3 anos ata os 16, habendo casos que chegan ata os 18 anos por repetición de curso.

O número total de alumnado tamén baixou considerablemente nos últimos anos, debido á situación
socioeconómica deprimida da zona e a súa migración a núcleos urbanos ou ao estranxeiro.

O Departamento de Xeografía e Historia, unipersoal, está constituído por Ramón Falcón Galiñanes. A 
distribución de materias e niveis é a seguinte:

Nivel Grupos Alumnado Profesor
1º ESO 1 15 Ramón Falcón Galiñanes
2º ESO 1 21 Ramón Falcón Galiñanes
3º ESO 1 16 Ramón Falcón Galiñanes
4º ESO 2 16 Ramón Falcón Galiñanes
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A programación poderá ser obxecto de modificación en función das necesidades educativas do
alumnado e das características dos grupos tentando con elo acadar unha mellora didáctica e unha
maior consecución dos mínimos establecidos na mesma.

A presente programación didáctica foi elaborada tendo en conta o seguinte marco lexislativo:

LEXISLACIÓN ESTATAL:

. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

. Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias,
los  contenidos  y los  criterios  de  evaluación de la  educación primaria, la  educación secundaria
obligatoria y el bachillerato.

. Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo de Educación Secundaria
Obligatoria  y  Bachillerato  para  el  ámbito  de gestión  del  Ministerio  de  Educación,  Cultura  y
Deporte, y se regula su implantación, así como la evaluación continua y determinados aspectos
organizativos de las etapas.

. Ley Orgánica 3/2020, do 29 de decembro (LOMLOE), pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, de
3 de maio, de Educación (LOE).

· Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en
la  Educación  Primaria,  así  como  la evaluación, la promoción y la  titulación en  la Educación
Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.

LEXISLACIÓN AUTONÓMICA:

. Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo  que se aproba o regulamento orgánico dos  institutos de
educación secundaria.

. Orde do 1 de agosto de 1997 pola que se dictan instrucións para o desenvolvemento do Decreto
324/1996 polo que se aproba o regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria e se
establece a súa organización e funcionamento.

. Orde do 28 de xuño de 2010, pola que se modifican parcialmente as Ordes do 1 de agosto de 1997
pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do Decreto 324/1996, polo que se aproba o
regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria e se establece a súa organización e
funcionamento, do 22 de xullo de 1997, pola que se regulan determinados aspectos de organización
e  funcionamento  das  escolas de educación infantil, dos colexios de educación primaria e dos
colexios de educación infantil e primaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria, e do 3 de outubro de 2000 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do
Decreto 7/1999, polo que se implantan e regulan os centros públicos integrados de ensinos non
universitarios.



. Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de 
Galicia.

. Decreto 229/2011, de 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do 
alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten 
as ensinanzas establecidas na Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.

. Orde de 10 de febreiro de 2014 pola que se desenvolve o Decreto 79/2010, de 20 de maio, 
para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, con relación á exención da 
materia de lingua galega.

. Decreto 8/2015, de 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, de 30 de xuño, de
convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar.

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

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

. DECRETO 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do 
alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se 
establecen ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006 do 3 de maio de educación.

.  RESOLUCIÓN  do  29  de  maio  de  2019,  da  Dirección  Xeral  de  Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o
desenvolvemento, no curso académico 2019/20, do currículo establecido no Decreto
86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos
centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

. ORDE do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario escolar para o curso
2021/22  nos  centros  docentes  sostidos  con  fondos públicos na Comunidade
Autónoma de Galicia.

ff) ORDE do 8 de setembro de 2021 pola que se desenvolve o Decreto 229/2011,
do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos
centros  docentes  da  Comunidade  Autónoma  de  Galicia  en  que  se  imparten  as
ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

gg) ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de 
avaliacio� n nas ensinanzas de educacio� n primaria, de educacio� n secundaria 
obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia.



 OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA:

Os obxectivos xerais ou de etapa están definidos no artigo 10 do Decreto 86/2015, de 25 de 
xuño. Ditos obxectivos son:

22 Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer os seus dereitos no respecto
aos demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas,
exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos como valores comúns dunha
sociedade plural e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.

23 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.

24 Valorar  e  respectar  a  diferenza  de  sexos  e  a  igualdade  de  dereitos  entre  eles.
Rexeitar a discriminación de persoas por razón de sexo ou por circunstancias persoais ou
sociais, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.

25 Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 
relacións cos demais, así como rexeitar a violencia.

26 Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para adquirir novos 
coñecementos con sentido crítico.

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

28 Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, o sentido crítico, a 
iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender.

29 Comprender e expresar con correción, oralmente e por escrito, na lingua galega e na 
lingua castelá, textos e mensaxes complexos.

30 Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras.

13 Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias e das 
outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural.

14 Coñecer  e  aceptar  o  funcionamento  do  propio  corpo  e  o  das  outras  persoas,
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 críticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado
dos seres vivos e o medio ambiente.
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15 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 respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos
pobos e das persoas.

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

 PROGRAMACIÓN POR MATERIAS:

o Xeografía e Historia de 1º de ESO:

11. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. Concreción que recolla a relación
dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos perfís competenciais.

Segundo o Decreto 86/2015 as competencias son as capacidades para aplicar de xeito integrado os
contidos  propios  de  cada  ensinanza  e  etapa educativa,  co  fin  de  lograr  a  realización  adecuada  de
actividades e a resolución eficaz de problemas complexos. En concreto, especifica sete competencias
clave:

7. Comunicación lingüística (CCL)

8. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT)

9. Competencia dixital (CD)

10. Aprender a aprender (CAA)

11. Competencias sociais e cívicas (CSC)
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12. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)

13. Conciencia e expresións culturais (CCEC).

Estas competencias serán traballadas e terán a súa concreción nos distintos estándares de aprendizaxe tal e 
como se manifesta na seguinte táboa:

Estándares de aprendizaxe

Competencias

CC
L

CM
CC

T

CD CA
A

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

X X

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

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

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

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

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

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

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. X X

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

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

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

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

XHB1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas bioclimáticas do noso continente. X X
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XHB1.10.1. Localiza nun mapa e en imaxes de satélite de Europa os principais espazos naturais. X X

XB1.11.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais, e localiza páxinas e 
recursos da web directamente relacionados con eles. X X X

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

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

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

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

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

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

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

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

XHB3.7.1. Distingue etapas dentro da Historia Antiga. X

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

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.

X

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

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

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

X

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

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

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

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

XHB3.14.2. Realiza un mapa conceptual cos principais deuses do panteón exipcio.
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XHB3.15.1. Localiza nun mapa os principais exemplos da arquitectura exipcia e da mesopotámica.

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

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

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

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

XHB3.18.2. Contrasta as accións políticas da Atenas de Pericles co imperio de Alexandre Magno.

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

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

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

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

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

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

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

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

RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COAS COMPETENCIAS BÁSICAS 13 22 15

A achega da materia de Xeografía e Historia ao desenvolvemento das competencias  clave é moi
salientable. No primero curso da ESO, a través da materia desenvólvense a maioría das competencias,
coa excepción da competencia sentido de iniciativa e espírito emprender (CSIEE) que terá unha maior
presencia en 3º da ESO. As competencias sociais e cívicas son as que teñen un maior desenvolvemento
neste primeiro curso, xunto a de aprender a aprender, que tamén acada unha notable relevancia.
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O importante peso da Xeografía física manifestase na súa contribución ao desenvolvemento da
competencia dixital, ausente no bloque de Historia, e á competencia matemática e competencias básicas
en ciencia e tecnoloxía presente en menor medida no bloque de Historia. A competencia de conciencia e
expresións culturais está presente pola relación que o estudio da evolución do pensamento e da cultura
ten na historia. Por suposto, a competencia de comunicación lingüística está presente nos dous bloques.

Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo, deseñaranse
actividades de aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de
aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo. Para isto, aproveitaranse as posibilidades
que ofrecen as metodoloxías de proxectos.

12. Contidos e concreción de estándares:

• Temporalización:

Unidade Didáctica Contidos Estándares de aprendizaxe

1. A TERRA E A
SÚA REPRESENTACIÓN

1.1. A Terra: a Terra no Sistema Solar. XHB1.1.1. Interpreta como inflúen os movementos
astronómicos  na  distribución  da  radiación  solar  e  nas
zonas bioclimáticas do planeta.

Avaliación: 1ª
Número de sesións

HB1.1.2. Analiza un mapa de fusos horarios e diferencia 
zonas do planeta de similares horas.

1.2. Representación da Terra. Escala e linguaxe 
cartográfica.

HB1.2.1. Clasifica e distingue proxeccións, e compara unha 
proxección de Mercator con unha de Peters.

1.3. Proxeccións e sistemas de coordenadas. 
Imaxes de satélite e os seus principais usos1

HB1.3.1. Clasifica e distingue tipos de imaxes de satélite e 
mapas.

1.4. Localización. Latitude e lonxitude. HB1.4.1.  Localiza  un  punto  xeográfico  nun  planisferio  e
distingue os hemisferios da Terra e as súas principais
características.

HB1.4.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa, 
utilizando datos de coordenadas xeográficas.

1.5. Trazos principais do relevo do mundo. HB1.5.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do

1 Este contido, e o seu estándar de aprendizaxe, trabállase de xeito transversal en todos os temas do bloque 1 (O medio físico)
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Unidade Didáctica Contidos Estándares de aprendizaxe

2. O RELEVO TERRESTRE Clima: elementos e factores. Diversidade
climática no planeta.

relevo europeo e mundial. Avaliación: 1ª
Número de sesións

1.6. Medio físico do mundo e de Europa: relevo
e hidrografía.

HB1.6.1. 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.

HB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas 
do mundo e reflictan os elementos máis importantes.

3. AS AUGAS B1.6. Medio físico do mundo e de Europa: 
relevo e hidrografía.

HB1.6.1. 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.

Avaliación: 1ª
Número de sesións

4. A ATMOSFERA: O TEMPO E O 
CLIMA

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

HB1.5.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do 
relevo europeo e mundial.

Avaliación: 1ª
Número de sesións

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

HB1.6.1. 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.

HB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas 
do mundo e reflictan os elementos máis importantes.

5. AS PAISAXES DA TERRA B1.9. Conxuntos bioclimáticos do espazo 
xeográfico europeo.

HB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os tipos de clima de 
Europa.

Avaliación: 1ª
Número de sesións

HB1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas 
bioclimáticas do noso continente.

B1.10. Diversidade de espazos naturais europeos.HB1.10.1. Localiza nun mapa e en imaxes de satélite de
Europa os principais espazos naturais.

6. O MEDIO FÍSICO:
OS CONTINENTES

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

HB1.5.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do 
relevo europeo e mundial.

Avaliación: 2ª
Número de sesións

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

HB1.6.1. 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.

B1.7. Medio natural europeo: principais trazos. HB1.7.1. Explica as características xerais do relevo europeo.
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Unidade Didáctica Contidos Estándares de aprendizaxe Temporalización

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

HB1.8.1. Localiza no mapa as unidades e os elementos 
principais do relevo europeo.

7. AS PERSOAS E O MEDIO 
NATURAL

1.11. Medio natural: áreas e 
problemas ambientais.

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

Avaliación: 2ª
Número de sesións aproximadas: 6

8. A PREHISTORIA 3.1. Relación entre o pasado, o presente e o 
futuro a través da historia2.

HB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou 
ideolóxicos que son herdanza do pasado.

Avaliación: 2ª
Número de sesións aproximadas: 9

3.2. Fontes históricas. HB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes históricas.

HB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen 
fontes, sexan estas restos materiais ou textuais.

3.3. Cambio e continuidade. HB3.3.1.  Ordena temporalmente algúns feitos históricos  e
outros  feitos  salientables,  utilizando para  iso  as  nocións
básicas de sucesión, duración e simultaneidade.

3.4. Tempo histórico. HB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en 
diferentes enclaves xeográficos.

3.5. Vocabulario histórico e artístico HB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico 
imprescindible para cada época.

3.6. Evolución das especies e a hominización. HB3.6.1. Recoñece os cambios evolutivos ata chegar á 
especie humana.

3.7. Periodización da Prehistoria e a Idade 
Antiga.

HB3.7.1. Distingue etapas dentro da historia antiga.

3.8. Prehistoria e Idade Antiga: visión HB3.8.1. Realiza diversos tipos de eixes

lobal. ronolóxicos e mapas históricos.

• Paleolítico: etapas; características das
formas de vida; cazadores colectores.

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

• Prehistoria galega: megalitos e petróglifos.

HB3.9.1. Explica a diferenza entre os dous períodos en que
se divide a prehistoria e describe as características básicas
da vida en cada un.

HB3.9.2. Analiza a transcendencia da revolución neolítica e 
o papel da muller nela.

3.10. Aparición dos ritos: restos materiais e HB3.10.1. Recoñece as   funcións dos   primeiros   ritos

2 Os contidos sinalados en cursiva, cos seus respectivos estándares, trabállanse de xeito transversal en todos os temas do bloque 3 (A Historia).
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Unidade Didáctica Contidos Estándares de aprendizaxe Temporalización

artísticos; pintura e escultura. relixiosos como os da "deusa nai".

9. AS PRIMEIRAS CIVILIZACIÓNS: 
MESOPOTAMIA E EXITO

3.11. Idade Antiga: primeiras civilizacións
urbanas. Mesopotamia e Exipto. Sociedade,
economía e política.

HB3.11.1. Describe formas de organización socio-
económica e política, novas ata entón, como os imperios
de Mesopotamia e de Exipto.

Avaliación: 2ª
Número de sesións aproximadas: 8

3.12. Idade Antiga: invención da escritura. HB3.12.1. Diferencia entre as fontes prehistóricas (restos 
materiais e ágrafos) e as fontes históricas (textos).

3.13. Idade Antiga: historia de Exipto. HB3.13.1. Interpreta un mapa cronolóxico-xeográfico da 
expansión exipcia.

HB3.13.2. Describe as principais características das etapas 
históricas en que se divide Exipto.

3.14. Idade Antiga: relixión exipcia. HB3.14.1. Explica como materializaban os exipcios a súa 
crenza na vida do alén.

HB3.14.2. Realiza un mapa conceptual cos principais deuses 
do panteón exipcio.

3.15. Idade Antiga: arte en Mesopotamia e 
Exipto.

HB3.15.1. Localiza nun mapa os principais exemplos da 
arquitectura exipcia e da mesopotámica.

10. A CIVILIZACIÓN GREGA 3.16. Mundo clásico. Grecia: as "polis" gregas e 
a súa expansión.

HB.3.2.3. Compara dous relatos a distintas escalas temporais
sobre as conquistas de Alexandre

Avaliación: 3ª
Número de sesións aproximadas: 9

XHB3.16.1. Identifica trazos da organización socio-política
e económica das polis gregas a partir de fontes históricas
de diferentestipos

HB3.16.2. Describe algunhas das diferenzas entre a 
democracia grega e as democracias actuais.

3.17. Mudo clásico. Grecia: expansión comercial
e política das polis gregas.

HB3.17.1. Localiza nun mapa histórico as colonias gregas do 
Mediterráneo.

3.18. Mundo clásico. Imperio de Alexandre 
Magno e os seus sucesores: helenismo.

HB3.18.1. Elabora un mapa do imperio de Alexandre.

HB3.18.2. Contrasta as accións políticas da Atenas de 
Pericles co imperio de Alexandre Magno.

3.19. Mundo clásico. Grecia e o helenismo: arte,
ciencia, teatro e filosofía.

HB3.19.1. Explica as características esenciais da arte grega e
a súa evolución no tempo.

HB3.19.2. Dá exemplos representativos das áreas do saber 
grego, e discute por que se considera que a cultura 
europea
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Unidade Didáctica Contidos Estándares de aprendizaxe Temporalización

parte da Grecia clásica.

11. A CIVILIZACIÓN ROMANA 3.20. Mundo clásico: orixe e etapas da historia
de Roma. República e imperio: organización
política e expansión colonial polo
Mediterráneo. Cristianismo.

HB3.20.1. Confecciona un mapa coas etapas da expansión 
de Roma.

Avaliación: 3ª
Número de sesións aproximadas: 9

HB3.20.2. Identifica diferenzas e semellanzas entre as 
formas de vida republicanas e as do imperio na Roma 
antiga.

3.21. Mundo clásico. Arte romana: 
arquitectura, escultura e pintura.

HB3.21.1. Compara obras arquitectónicas e escultóricas de 
época grega e romana.

12.  OS  POBOS  PRERROMANOS  E  A
HISPANIA ROMANA. O CASO DE
GALLAECIA

3.22. Península Ibérica: pobos prerromanos;
Hispania romana; Gallaecia. Proceso de
romanización. A cidade e o campo.

HB3.22.1. Fai un mapa da Península Ibérica onde se reflicten 
os cambios administrativos en época romana.

Avaliación: 3ª
Número de sesións aproximadas: 8

HB3.22.2. Analiza exemplos do legado romano que 
sobreviven na actualidade.

HB3.22.3. Entende o que significou a romanización en 
distintos ámbitos sociais e xeográficos.

A secuenciación dos contidos por trimestre ao longo do curso trátase dunha previsión sendo sempre flexibles para axustarse aos ritmos de 
aprendizaxe e curiosidade do alumnado que a podan alterar. Isto obrigaría a ir replantexando esta secuenciación ao longo do ano académico.

b.2. Grao mínimo de consecución dos estándares e procedementos e instrumentos de avaliación:

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Procedementos e instrumentos de avaliación

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

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

15 Observación de traballo na aula: caderno docente.

16 Análise de producións: 
Elaborar cadros de 
síntese.
Elaborar un glosario xeográfico. 
Traballo diario no caderno.

17 Probas escritas.

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

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

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

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

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

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

XHB1.4.1. Localiza un punto xeográfico nun planisferio e distingue os hemisferios da
Terra e as súas principais características.
XHB1.4.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa, utilizando datos de 
coordenadas xeográficas.
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B1.5. Localizar no mapamundi físico as principais unidades do
relevo mundiais, os grandes ríos e as grandes zonas 
climáticas, e identificar as súas características.

XHB1.5.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo europeo e mundial. - Observación de traballo na aula: caderno docente.
- Análise de producións:

Completar e comentar mapas 
mudos. Elaborar cadros de síntese.
Elaborar un glosario xeográfico. 
Traballo diario no caderno.

- Probas escritas.

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

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.

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

- Observación de traballo na aula: caderno docente.
- Análise de producións:
Completar e comentar mapas 
mudos. Elaorar climogramas.
Elaborar un glosario xeográfico.
Traballo diario no caderno.
- Probas escritas.

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

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

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

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

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

XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os tipos de clima de Europa. - Observación de traballo na aula: caderno docente.
- Análise de producións:

Elaboración e comentarios de climogramas. 
Elaborar cadros de síntese.
Elaborar un glosario xeográfico.
Traballo de investigación sobre catástrofes climáticas.
Traballo diario no caderno.

- Probas escritas.

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

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

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

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

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

- Observación de traballo na aula: caderno docente.
- Análise de producións: 

Elaborar cadros de 
síntese.
Elaborar un glosario xeográfico. 
Traballo diario no caderno.
Traballo individual de reflexión sobre a acción antrópica no 
medio a partir do visionado dun filme.
Traballo grupal: “Que podemos facer nós para salvar o 
medio ambiente?”

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.

- Observación de traballo na aula: caderno docente.
- Análise de producións: 

Elaborar cadros de 
síntese.
Elaborar un glosario histórico.
Traballo diario no caderno.
Elaboración dunha liña do tempo sobre unha muller 
destacada da Historia.

- Probas escritas.

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

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

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

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

B3.3. Explicar as características de cada tempo histórico e
certos acontecementos  que  determinaron  cambios
fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos
que facilitan o seu
estudo e a súa interpretación.

XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos 
salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e 
simultaneidade.
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B3.4. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren 
ao
longo do tempo e á vez no tempo (diacronía e sincronía).

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

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.

B3.6. Entender o proceso de hominización. XHB3.6.1. Recoñece os cambios evolutivos ata chegar á especie humana.
B3.7. Datar a Prehistoria e a Idade Antiga, e distinguir a escala
temporal de etapas como estas.

XHB3.7.1. Distingue etapas dentro da historia antiga.

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

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

B3.9. Coñecer as características da vida humana
correspondentes aos dous períodos en que se divide a
Prehistoria: Paleolítico e Neolítico.

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.

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

B3.10. Identificar os primeiros ritos relixiosos. XHB3.10.1. Recoñece as funcións dos primeiros ritos relixiosos como os da "deusa
nai".

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

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

B3.12. Recoñecer a importancia da descuberta da escritura. XHB3.12.1. Diferencia entre as fontes prehistóricas (restos materiais e ágrafos) e as
fontes históricas (textos).

- Observación de traballo na aula: caderno docente.
- Análise de producións: 

Elaborar cadros de 
síntese.
Elaborar un glosario histórico.
Traballo diario no caderno.
Visual thinking sobre a vida diaria en Exipto e Mesopotamia.

- Probas escritas.

B3.13. Explicar as etapas en que se divide a historia de Exipto. XHB3.13.1. Interpreta un mapa cronolóxico-xeográfico da expansión exipcia.

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

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

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

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

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

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

B3.16. Coñecer os trazos principais das polis gregas e a 
transcendencia do concepto de democracia.

XHB3.16.1. Identifica trazos da organización socio-política e económica das polis 
gregas a partir de fontes históricas de diferentestipos

- Observación de traballo na aula: caderno docente.
- Análise de producións: 

Elaborar cadros de 
síntese.
Elaborar un glosario histórico.
Traballo diario no caderno.
Traballo de investigación sobre algún dos mitos griegos.

- Probas escritas.

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

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

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

B3.18. Distinguir entre o sistema político grego e o helenístico. XHB3.18.1. Elabora un mapa do imperio de Alexandre
XHB3.18.2. Contrasta as accións políticas da Atenas de Pericles co imperio de 
Alexandre Magno.
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B3.19. Entender o alcance do clásico na arte e na cultura 
occidentais.

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

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

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

XHB3.20.1. Confecciona un mapa coas etapas da expansión de Roma. - Observación de traballo na aula: caderno docente.
- Análise de producións: 

Elaborar cadros de 
síntese.
Elaborar un glosario histórico.
Traballo diario no caderno.
Traballo sobre o libro de lectura obligatoria.

- Probas escritas.

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

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

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

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

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

- Observación de traballo na aula: caderno docente.
- Análise de producións:

Traballo de investigación: Que fixeron os romanos por nós? 
Elaborar cadros de síntese.
Elaborar un glosario histórico.
Traballo diario no caderno.
Traballo sobre o libro de lectura obligatoria.

- Probas escritas.

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

XHB3.22.3. Entende o que significou a romanizacio� n en distintos a�mbitos 
sociais e xeogra� ficos.

Os seguintes estándares de aprendizaxe son considerados os básicos polo que é necesario que os alumnos acaden un grao de consecución do

100% para superar a materia:

XHB1.1.1. Interpreta como inflúen os movementos astronómicos na distribución da radiación solar e nas zonas bioclimáticas do planeta.
XHB1.3.1. Clasifica e distingue tipos de imaxes de satélite e mapas.
XHB1.4.1. Localiza un punto xeográfico nun planisferio e distingue os hemisferios da Terra e as súas principais características.
XHB1.4.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa, utilizando datos de coordenadas xeográficas.
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.

XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo e reflictan os elementos máis importantes.
XHB1.7.1. Explica as características xerais do relevo europeo.
XHB1.8.1. Localiza no mapa as unidades e os elementos principais do relevo europeo.
XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os tipos de clima de Europa.
XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes sexan estas restos materiais ou textuais.
XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade.
XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época.
XHB3.6.1. Recoñece os cambios evolutivos ata chegar á especie humana.
XHB3.7.1. Distingue etapas dentro da historia antiga.
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XHB3.8.1. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.
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.
XHB3.11.1. Describe formas de organización socio-económica e política, novas ata entón, como os imperios de Mesopotamia e de Exipto.
XHB3.12.1. Diferencia entre as fontes prehistóricas (restos materiais e ágrafos) e as fontes históricas (textos).
XHB3.13.1. Interpreta un mapa cronolóxico-xeográfico da expansión exipcia.
XHB3.13.2. Describe as principais características das etapas históricas en que se divide Exipto.
XHB3.14.1. Explica como materializaban os exipcios a súa crenza na vida do alén.
XHB3.15.1. Localiza nun mapa os principais exemplos da arquitectura exipcia e da mesopotámica.
XHB3.16.1. Identifica trazos da organización socio-política e económica das polis gregas a partir de fontes históricas de diferentes tipos.
XHB3.17.1. Localiza nun mapa histórico as colonias gregas do Mediterráneo.
XHB3.19.1. Explica as características esenciais da arte grega e a súa evolución no tempo.
XHB3.20.1. Confecciona un mapa coas etapas da expansión de Roma
XHB3.21.1. Compara obras arquitectónicas e escultóricas de época grega e romana.
XHB3.22.1. Fai un mapa da Península Ibérica onde se reflicten os cambios administrativos en época romana.
XHB3.22.2. Analiza exemplos do legado romano que sobreviven na actualidade.

CONTIDOS MÍNIMOS exisibles (realízase unha selección e agrupación dos mínimos exisibles en relación cos seus estándares de aprendizaxe):

XEOGRAFÍA
. Conceptos básicos:  latitude, lonxitude, coordenada xeográfica, rotación, traslación, hemisferio, paralelo, meridiano, placa tectónica, fallas,
pregamentos, volcán, epicentro, hipocentro, erosión, transporte, sedimentación, formas do relevo continental e relevo oceánico, augas mariñas,
augas continentais, ríos, lagos, cursos do río, meandro, delta, fervenza, chaira aluvial, corrente mariña, preamar e baixamar, lagos, lagoas,
glaciares, acuíferos, tempo, clima, zonas climáticas, vento, anticiclón, borrasca, milibares, frontes, presión atmosférica, paisaxe, cambio
climático, sobreexplotación das augas, desenvolvemento sostible, contaminación .

. Mapas:
Localización de principais accidentes xeográficos mundiais:

América: Montañas Rochosas, Serra Nai, Cordilleira dos Andes, Península do Labrador, río Mississippi, Golfo de México, río Amazonas.
Eurasia: Pirineos, Alpes, Cárpatos, Montes Urais, Cáucaso, Himalaia. Penínsulas Ibérica, Itálica, Escandinava, Arábiga, Balcánica, de
Indochina e do Indostán; ríos Danubio, Volga, Rin e río Indo; mar Mediterráneo, mar Negro e mar Caspio. Arquipélagos do Xapón e de
Indonesia. Deserto do Gobi.
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África: Montes Atlas, Montes Drakensberg, macizo de Etiopía. Río Congo, lago Vitoria, deserto do Sáhara, deserto de Kalahari.
Oceanía: Gran Deserto.

Mapas de presión: localización e distinción e Borrascas (B) e Anticiclóns (A). Nivel básico.
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Mapas temáticos sobre clima: tipos de clima e paisaxe, mapas de temperaturas, precipitacións, etc.

. Exercicios prácticos:
Comentario básico de climogramas: localización de tipo de clima e lectura do gráfico (temperaturas máximas e mínimas, precipitacións, oscilación 
térmica).
Localización de coordenadas xeográficas nun mapa de paralelos e meridianos.

HISTORIA
. Conceptos básicos a coñecer: fontes históricas, etapas da historia (con inicio e final), Prehistoria (Paleolítico, Neolítico, Idade dos Metais),
arqueoloxía, hominización, bipedismo, polgar opoñible, nomadismo e sedentarismo, biface, cazador-recolector, arte rupestre, revolución
neolítica, xerarquización, menhir, dolmen, crómlech, civilizacións fluviais, Mesopotamia, Exipto, imperio, aristocracia/nobreza, escravo,
faraón/oa, politeísmo, etapas do mundo grego (arcaica, clásica e helenística), Creta, Micenas, colonización, democracia, oligarquía, polis, Atenas
e Esparta, Guerras Médicas, Guerra do Peloponeso, helenismo, ordes clásicas (dórica, xónica, corintia), etapas romanas (monarquía, república,
imperio), patricios e plebeos, cónsul, ditador, emperador, tribuno da plebe, triunvirato, cristianismo, circo, romanización, íberos, celtas.

. Monumentos histórico-artísticos: Pintura rupestre, venus, Stonehenge, dolmen, mámoa, zigurat, pirámide, arte grega (teatro, escultura), arte 
romana (teatro, anfiteatro, foro, acueduto, circo, ponte, mosaico), castro, damas íberas.

. Mapas:
Mapas temáticos sobre evolución de estados/imperios.
Lectura de fontes primarias.

A valoración do progreso dos alumnos no proceso de aprendizaxe terá os seguintes criterios:

- Probas escritas (PE) ou orais, elaboradas en base aos contidos, obxectivos e criterios de avaliación específicos para cada unidade.

- Observación sistemática e diaria do alumnado (OB) na aula: traballo e participación do alumno nas tarefas da clase.

- Analise da producións do alumnado (APA): recollida no caderno de clase das actividades realizadas e correxidas polo alumno, 

elaboración de resumos, informes, etc.

Entre os instrumentos de avaliación destacamos:
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- A avaliación inicial dos coñecementos previos.
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- Caderno da profesora na que se rexistrarán o traballo do alumnado na clase e a súa participación nas actividades orais ou escritas.

- O caderno de aula do alumnado que amosa o seu método de traballo, a realización das tarefas, etc.

- Traballos individuais realizados na clase ou en casa.

- Traballos en grupo levados a cabo na clase.

- Intervencións do alumnado na clase, ben voluntariamente ou ben á chamada do profesor.

- Resolución de exercicios e prácticas realizadas na clase

- Elaboración dun esquema-resumo e dun glosario ao final de cada unidade didáctica.

- Lecturas relacionadas coa materia.

- Realización de probas escritas dos contidos traballados previamente nas aulas, podendo ser de preguntas curtas, de respostas 

directas, de tipo test, de preguntas teóricas a desenvolver, exercicios prácticos de xeográfica.

- Probas orais.

13. Concreción metodolóxicas na materia / materiais e recursos didácticos: libro de texto.
Con carácter xeral na materia de Ciencias Sociais de 1ºESO usaremos o libro de texto Xeografía e Historia 1º ESO, ed. Obradoiro, Santillana,
proxecto Os Camiños do Saber, un caderno de traballo e materiais complementários fotocopiados ou audiovisuais que considere o profesor. Para
afondar e completar o traballo do alumnado, poderase visitar a aula de informática ou a biblioteca do centro. Tamén manexaremos outros
recursos como artigos de prensa, fotografía, mapas mudos e unha serie de textos histórico-xeográficos escollidos. O obxectivo é que o alumnado
traballe ao longo do curso un surtido amplo de fontes de información das que acadar coñecemento ligado á materia.

Ademáis a Aula Virtual será unha extensión da aula na rede. Na nosa Aula Virtual se compartirán materiais de traballo e de repaso (resumos,
esquemas, mapas, material gráfico e videos), así como aproveitaremos as posibilidades que nos ofrecen as súas palicacións para desenvolver
diferentes tarefas.
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O uso das TICs serán un complemento para o manexo destas fontes de información e a produción de traballos por parte do alumnado. Poderanse
utilizar  recursos  informáticos  e  aplicacións  como prezi  ou powerpoint  para elaborar  presentacións  ou mostrar  unha relación  de conceptos
explicados rapidamente ao gran grupo; Google Earth ou Maps, para a localización de lugares, visitas virtuais a enclaves arqueolóxicos ou para o
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análise do relevo da Terra; mapas flash interactivos para traballar a xeografía descriptiva; MovieMaker, para a creación de vídeos temáticos;
Google Drive para o desenvolvemento de traballo colaborativo; ou Padlet para muros dixitais.

Concrecións metodolóxicas

Consideramos que neste nivel da educación obrigatoria é necesario priorizar as estratexias metodolóxicas de carácter motivador, que estimulen o
interese dos alumnos polos temas tratados na área.

Para iso, as unidades didácticas desenvolveranse por medio dunha metodoloxía esencialmente activa, limitándose a exposición maxistral, que se
tentará reducir á explicación dos conceptos máis confusos e os máis básicos, buscando a participación constante do alumnado na construción dos
coñecementos. Buscarase dar unha aplicación práctica aos temas, partindo no posible do seu contorno inmediato, da realidade que eles coñecen,
e tentando que lles resulten cercanos e de interese.

Na aula alternaranse os traballos e actividades individuais cos desenvolvidos en grupo, facilitando a comunicación entre o alumnado e a súa
participación na clase. Potenciaranse as estratexias de busca e tratamento da información, tanto escrita ´-prensa, manuais, monografias...- como
oral ou visual –medios de comunicación, vídeos, diapositivas…-. Dentro de cada unidade comezarase sempre por explorar os coñecementos
previos sobre o tema: remuíños de ideas, preguntas na aula..., e a continuación daranse a coñecer os obxectivos da unidade para que os alumnos
saiban o que se pretende conseguir en cada momento.

Tentarase ademais atender  a cada alumno de forma individualizada e  flexibilizar  o traballo adaptándose aos distintos ritmos dos alumnos.
Consideramos necesario permitirlles aos alumnos que afonden naqueles aspectos que lles resulten máis interesantes da materia e que aporten en
todo momento as súas opinións sobre o desenvolvemento dos contidos, así como aprender a facer autoavaliación e a avaliación entre iguais.

Contidos e actividades de aprendizaxe

As actividades de aprendizaxe estarán xerarquizadas. As actividades iniciais consistirán principalmente no que se coñece como “choiva de ideas”
para que a profesora saiba sobre que base pode traballar para construír un aprendizaxe e coñecemento significativo. Tamén será frecuente a
visión de imaxes, curtos ou fragmentos de documentais para captar a atención do alumnado polo medio audiovisual. A este tipo seguiranlle as
actividades de desenvolvemento, mediante as cales o alumnado entrará en contacto cos contidos. Posteriormente introduciranse actividades de
consolidación e síntese, coa finalidade de afianzar e aplicar as aprendizaxes asimiladas. Serán realizadas sempre ao finalizar as explicacións das
Unidades Didácticas  e  servirán  ao  alumnado para  obter  unha  visión  global  e  clara  dos  contidos  explicados.  Estas  actividades  consistirán
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maioritariamente na elaboración de eixes cronolóxicos sobre os contidos explicados, a realización de esquemas e a elaboración dun glosario
histórico-xeográfico.
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Ao longo de todo este proceso como medidas de atención á diversidade introduciranse actividades de reforzo, destinadas a aqueles alumnos con
dificultades de aprendizaxe, e actividades de amplicación, para permitir que aqueles que adquiran os contidos de maneira satisfactoria poidan
continuar aprendendo. As primeiras consistirán en completar cadros sinópticos, realizar esquemas globalizadores, traballar con fontes histórico-
xeográficas, actividades que motiven ao alumnado; as segundas poderán ser pequenos traballos de investigación sobre algunha cuestión
particular dos temas traballados, así como o comentario de películas e obras literarias.

Na seguinte táboa recóllense algunhas das actividades propostas para traballar os contidos da materia ao longo do curso. Non obstante, estas
poderán ser modificadas tendo en conta as necesidades concretas e específicas do noso alumnado.

Bloque Obx Contidos Actividades de aprendizaxe
Bloque 1.O medio
físico

b,e,f,g B1.1. A Terra: a Terra no Sistema Solar. - Identificación dos recursos disponibles para situarse no planeta.
- Esquematizar as características que permiten a vida no noso planeta.
- Elaboración dun esquema-resumo.
- Elaboración dun glosario xeográfico.

b,e,f,g B1.2. Representación da Terra. Escala e linguaxe cartográfica. - Identificación e clasificación de distintos tipos de cartografía.
- Resolución de problemas con escalas para calcular distancias reais.
- Elaboración dun esquema-resumo.
- Elaboración dun glosario xeográfico.

b,e,f,g B1.3. Proxeccións e sistemas de coordenadas. Imaxes de satélite e os 
seus principais usos.

- Comentario de modelos de distintas proxeccións cartográficas e características das 
mesmas.

- Manexo de cartografía dixital e valoración dos seus usos, proposta de localización…
- Elaboración dun esquema-resumo.
- Elaboración dun glosario xeográfico.

b,e,f,g B1.4. Localización. Latitude e lonxitude. -Identificación dos recursos disponibles para situarse no Planeta.
-Deseño dunha rosa dos ventos.
-Deseño dun globo terráqueo coas principais líneas de referencia.
- Práctica de localización a través de coordenadas.
- Elaboración dun esquema-resumo.
- Elaboración dun glosario xeográfico.

b,e,f,g,h B1.5. Trazos principais do relevo do mundo. Clima: elementos e factores. 
Diversidade climática no planeta3.

-Esquematizar os aspectos teóricos principais sobre o relevo e os factores que inflúen no 
clima.
- Procura de noticias en xornais sobre o relevo, terremotos, erupcións volcánicas 
para comprender a relevancia do tema.
- Elaboración dun esquema-resumo.
- Elaboración dun glosario xeográfico.

b,e,f,g,h B1.6. Medio físico do mundo e de Europa: relevo e hidrografía. - Realización de climogramas dos principais climas da Terra.
- Traballo con mapas mudos para situar as principais unidades de relevo.
- Escoita activa dunha explicación xeral sobre hidrografía.
- Completar modelos dos aspectos tratados na explicación, co vocabulario técnico e unha 
breve definición dos mesmos.
- Elaboración dun esquema-resumo.
- Elaboración dun glosario xeográfico.
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b,e,f,g,h,m B1.7. Medio natural europeo: principais trazos. - Identificación de distintas paisaxes e comentario dos factores que interveñen na súa 
creación.

- Elaboración dun esquema-resumo.
- Elaboración dun glosario xeográfico.

B,e,f,g B1.8. Unidades do relevo do espazo xeográfico europeo. - Traballo con mapas mudos para situar as principais unidades de relevo.
- Practica con mapas flash interactivos
- Elaboración dun esquema-resumo.
- Elaboración dun glosario xeográfico.

b,e,f,h,m B1.9. Conxuntos bioclimáticos do espazo xeográfico europeo. Abordado no contido B.1.5.
b,e,f,m B1.10. Diversidade de espazos naturais europeos. Abordado no contido B.1.7.
b,e,f,g,h,m B1.11. Medio natural: áreas e problemas ambientais. - Traballo de investigación sobre os principales problemas ambientais.

- Visionado dunha filme para a reflexión sobre os problemas ambientais actuais.
- Creación grupal dun decálogo sobre “Que podemos facer nós para salvar o medio 

ambiente?”
Bloque 3. A 
Historia

g,l,o B3.1. Relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da historia. - Remuíño de ideas sobre os usos na actualidade dunha disciplina como a Historia.
- Produción dun texto argumentativo a respecto deste tema.

g,l,o B3.2. Fontes históricas. - Observación e clasificación de diferentes tipos de fontes históricas nun cadro sinóptico 
e dedución das diversas informacións que nos pode aportar.
- Lectura e manexo na aula de diferentes fontes.

l,o B3.3. Cambio e continuidade. - Actividade de comprensión lectora a partir dun texto sinxelo que aborda estes dous 
aspectos
na Historia

f,l,o B3.4. Tempo histórico. - Práctica de conversión de anos a séculos, lustros, décadas…e viceversa. E repaso da 
súa expresión en número romanos.
- Lectura comprensiva dun texto sinxelo que aborde a periodización do tempo en idades 
para o seu estudo, e outros calendarios distintos ao occidental.

h,l,o B3.5. Vocabulario histórico e artístico. - Elaboración dun glosario histórico e artístico ao longo dos temas.
f,l B3.6. Evolución das especies e a hominización. - Escoita activa dunha explicación xeral sobre Darwin e a Hominización.

- Visita ás webs do Museo da Evolución Humana e da Fundación Atapuerca para recoller, de
xeito  dirixido,  información  básica  co  fin  de  crear  unha  pequena  reportaxe  sobre  o
xacemento de Atapuerca.
- Búsqueda de noticias ao resepcto de novos descubrimentos no eido da evolución das 

especies.
- Elaboración dun esquema-resumo.
- Elaboración dun glosario histórico.

f,l B3.7. Periodización da Prehistoria e a Idade Antiga. - Comentario do eixo cronolóxico do libro.
- Elaboración dun esquema-resumo.
- Elaboración dun glosario histórico.

f,g,l B3.8. Prehistoria e Idade Antiga: visión global. - Comprensión lectora e elaboración dun cuestionario sobre as claves de ambos períodos
- Elaboración dun esquema-resumo.
- Elaboración dun glosario histórico.

c,g,h,l,n,o B3.9.1. Paleolítico: etapas; características das formas de vida; cazadores 
colectores.
B3.9.2. Neolítico: revolución agraria e expansión das sociedades humanas;
sedentarismo; artesanía e comercio; organización social.
B3.9.3. Prehistoria galega: megalitos e petróglifos.

- Escoita activa dun documental sobre a Prehistoria.
- Definir o tempo e o espazo para esas etapas da Prehistoria: elaboración dun eixe 
cronolóxico coas etapas da súa Historia e un mapa temático sobre a súa difusión.
-Visión de imaxes para o recoñecemento de restos e producións das sociedades do 
Paleolítico e Neolítico, e o seu comentario.
- Visual thinking sobre a vida na Prehistoria.
-Traballo grupal de investigación sobre un tema ou aspecto arredor destas 
comunidades paleolíticas e neolíticas. Será pautado, avaliado con rúbrica e presentado na 
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aula.
- Elaboración dun esquema-resumo.
- Elaboración dun glosario histórico.

l,n B3.10. Aparición dos ritos: restos materiais e artísticos; pintura e escultura. - Elaboración dun esquema-resumo.
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- Elaboración dun glosario histórico.
- Identificación e interpretación das principais obras artísticas prehistóricas.

a,c,d,g,h,l B3.11. Idade Antiga: primeiras civilizacións urbanas. Mesopotamia e Exipto. 
Sociedade, economía e política.

- Definir o tempo e o espazo das civilizacións fluviais: elaboración dun eixe cronolóxico coas 
etapas da súa Historia e un mapa temático coa súa situación xeográfica.
- Completar un cadro sinóptico cos seus principais trazos definitorios.
- Elaboración dun esquema-resumo.
- Elaboración dun glosario histórico.

g,h,l B3.12. Idade Antiga: invención da escritura. - Remuíño de ideas sobre a importancia da escritura desde a súa aparición sobre tabliñas
de arxila,  ata  as  mensaxes  de  whatsapp,  que  usamos  actualmente  (funcións,  soportes,
alcance social).
- Produción dun texto argumentativo a respecto deste tema.
- Elaboración dun esquema-resumo.
- Elaboración dun glosario histórico.

f,g,h,l B3.13. Idade Antiga: historia de Exipto. - Elaboración dun esquema-resumo.
- Elaboración dun glosario histórico.

g,h,l B3.14. Idade Antiga: relixión exipcia. - Elaboración dun esquema-resumo.
- Elaboración dun glosario histórico.

g,h,l B3.15. Idade Antiga: arte en Mesopotamia e Exipto. - Visita virtual a enclaves de Mesopotamia e Exipto usando Google Earth.
- Investigación sobre as obras artísticas máis destacadas destas civilizacións.
- Elaboración dun esquema-resumo.
- Elaboración dun glosario histórico.

a,c,d,g,h,l B3.16. Mundo clásico. Grecia: as "polis" gregas e a súa expansión. - Definir o tempo e o espazo da civilización grega: elaboración dun eixe cronolóxico coas 
etapas da Historia da Grecia Antiga e un mapa temático coa súa situación e expansión.
- Visionado de imaxes para o recoñecemento de restos e producións culturais da 
Civilización Grega, e o seu comentario.
- Elaboración dun esquema-resumo.
- Elaboración dun glosario histórico.

g,l B3.17. Mudo clásico. Grecia: expansión comercial e política das polis gregas. - Elaboración dun esquema-resumo.
- Elaboración dun glosario histórico.

a,c,d,g,l B3.18. Mundo clásico. Imperio de Alexandre Magno e os seus sucesores: 
helenismo.

- Realización dun mapa sobre as conquistas de Alexandre Magno.
- Elaboración dun esquema-resumo.
- Elaboración dun glosario histórico.

f,g,h,l,n B3.19. Mundo clásico. Grecia e o helenismo: arte, ciencia, teatro e filosofía. - Elaboración dun esquema-resumo.
- Elaboración dun glosario histórico.

a,c,d,g,l B3.20. Mundo clásico: orixe e etapas da historia de Roma. República e imperio:
organización política e expansión colonial polo Mediterráneo. Cristianismo.

- Traballo a través do ABP: Que fixeron os romanos por nos?

g,l,n,o B3.21. Mundo clásico. Arte romana: arquitectura, escultura e pintura.
g,l,n,o B3.22. Península Ibérica: pobos prerromanos; Hispania romana; Gallaecia.

Proceso de romanización. A cidade e o campo.
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14. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como consecuencia dos seus resultados.

As probas de avaliación inicial deben ter como obxectivo a detección das dificultades de aprendizaxe e os obxectivos curriculares non acadados no
alumnado do nivel. Os seus resultados permitirannos a elaboración de programas de reforzo específicos ou cambios na programación para supliras
carencias detectadas.

Dentro das materias da área, consideramos que antes de realizar un instrumento de avaliación inicial, debemos ter en conta as seguintes premisas:

• Que esperamos que saiba o alumnado neste momento

• Que destrezas e habilidades deben ter ou deben adquirir

• Que grao de coñecemento teñen do vocabulario específico da materia

• Cal é o seu nivel de comprensión de textos

Ademais, calquera proba ou instrumento de avaliación inicial deberá valorar diferentes tipos de contidos e utilizar diferentes técnicas que nos
permitan ver a situación do grupo en canto a súa capacidade de expresión (oral ou escrita), comprensión lectora e lectura en voz alta,
interpretación de imaxes, gráficos e mapas e comprensión de nocións básicas (tempo, cambio-continuidade, causalidade...). Así mesmo, tamén se
observarán as diferentes actitudes e habilidades do grupo en canto a expresión oral, participación, respeto do turno de palabra, etc. Todas estas
probas e observacións serán recollidas pola docente no seu caderno.

As probas de avaliación inicial realizaranse de forma individualizada nos primeiros días de clase e os seus resultados serán contrastados co resto
do equipo docente de cada grupo para elaborar unha estratexia de ensinanza-aprendizaxe conxunta nas avaliacións iniciais do centro.

15. Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso que corresponda.

A educación en valores debe estar presente en toda acción educativa, pois a súa incorporación ao proceso educativo redundará na calidade e na
amplitude da formación adquirida polo alumnado. A materia de Xeografía e Historia cumpre un papel básico de punto de encontro de contidos e
de valores diversos, os cales se traballarán de dous xeitos diferentes. Por un lado, de maneira ininterrompida, en cada clase, a través do respecto
da quenda de palabra e da opinión dos demais, de tal xeito que se manifeste convivencia, respecto, diálogo entre posicións diversas, boa
expresión
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–oral e corporal– e bos modais. Por outro, os seguintes valores traballaranse de modo particular nas clases:
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* Educación para a tolerancia a para a convivencia. Nun mundo globalizado e con grandes movementos de poboación, o respecto aos
demais é fundamental para a convivencia nunha sociedade plural. Nas UUDD 8 e 9 incidirase nestes aspectos a escala continental e española.
Así mesmo, entre as UUDD 10-15 poderase traballar no mesmo aspecto, sobre o eixe temporal das culturas precedentes.

* Educación para Europa, a través das UUDD 12, 13 e 15, nas que se coñecerán os alicerces culturais de Europa; e das UUDD 8, 9, 10 e 14,
nas que se mostrará a heteroxeneidade de culturas que poboaron o noso continente.

* Educación para a paz e os dereitos humanos. A pesar de ser transversal a todas as UUDD, insistirase especialmente nelas nas UUDD 8 e 9.

* Educación para a igualdade entre xéneros, mostrando as causas da situación actual e a necesidade de loitar por unha sociedade
igualitaria. Tamén as UUDD 8 e 9 serán altamente apropiadas para introducir este contido transversal.

* Educación para o respecto polo medio ambiente. Ao longo de todo o currículo da materia outórgaselle unha grande importancia á relación
entre o ser humano e a natureza. De xeito particular, nas UUDD 5 e 6 farase fincapé nos recursos naturais da Terra e na 7, na súa relación
directa co ser humano e as necesidades das sociedades modernas.

* Educación para a saúde, explicando que factores naturais, como a climatoloxía ou a latitude, determinan dalgún xeito a calidade de vida
das persoas. As sete primeiras UUDD serán propicias para tratar estes contidos.

* Educación para o consumo e para as novas tecnoloxías, fundamental ante o deterioro constante do medio ambiente e a escaseza dos
recursos naturais. Ao longo de todo o curso, ademais da concienciación no respecto polo material utilizado, estes contidos abordaranse de
modo concreto nas UUDD 5 e 6.

* Educación en emprendemento e desenvolvemento persoal, recorrendo para isto á exemplaridade de acontecementos e personaxes históricas.

Ademáis, dende a nosa materia contribuiremos ao plan de convivencia do centro, no que se procuraran coidar as competencias cívicas e o
comportamento do alumnado, para favorecer a integración e convivencia no centro, e previr o acoso escolar.
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16. Contribución da materia ó Proxecto lector do centro.

A lectura, a escritura e a corrección ortográfica son elementos de importancia capital para a formación integral do alumnado, que ademais estarán
presentes nos criterios de avaliación e, por conseguinte, na cualificación do alumnado. Por iso, perseguiranse dous obxectivos claros: conseguir
que o alumnado integre a lectura entre os seus hábitos cotiás e favorecer o desenvolvemento da competencia en comunicación lingüística.

A tal fin, incorporaranse tarefas de lectura e de escritura ao currículo da materia de Xeografía e Historia de 1º de ESO. Por exemplo, a través de
lecturas e análises de textos, que redunden nunha  mellor corrección ortográfica e comunicativa. Para  dita tarefa proporanse fragmentos,
columnas ou seccións da prensa diaria ou extractos de textos literarios e históricos relacionados cos contidos curriculares. Sobre estes textos, o
profesor incidirá especialmente na adquisición de novo vocabulario para o alumnado.

O docente proporá unha relación de varios libros, preferiblemente existentes na biblioteca do centro, entre os que o alumnado poderá elixir varias
lecturas, tanto obrigatorias como voluntarias , que serán avaliadas dentro da produción do alumnado e tamén poderán facerse preguntas sobre os
libros lidos nos exames.

Establécense como lecturas obrigatorias neste curso académico, unha destas obras:

14. Os doce traballos de Hércules.

15. Massimo Livi Bacci: Un largo viaje. Historia del mundo y sus habitantes en 12 etapas. Pasado&Presente, 

2016. Para a lectura voluntaria, os docentes recomendan as seguintes obras:

16. Paco Boluda: Kallaikos.

17. Rosemary Sutcliff: Las aventuras de Ulises.

18. Rosemary Sutcliff: Naves negras ante Troya.

19. Jules Verne: A volta ao mundo en 80 días.

20. Jules Verne: Viaxe ao centro da Terra.
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Dende esta materia, colaborarase activamente coa biblioteca e as súas actividades para o fomento da lectura e tamén coas actividades propostas
polo Departamento de Orientación neste tema.
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3.2. Xeografía e Historia de 2º de ESO:

a) Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. Concreción que recolla a relación dos estándares de aprendizaxe 
avaliables da materia que forman parte dos perfís competenciais.

Estándares de aprendizaxe

Competencias Clave

CC
L

CM
CC

T

CD CA
A

CS
C

CS
IE

E

CC
EC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

x x x x x

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

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

XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. x x x x
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XHB2.2.2. Compara entre países a poboación europea segundo a súa distribución, a súa evolución e a súa dinámica.
x x x x

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

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

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

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

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

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

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

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.

x x x x x

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

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. x x x x

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

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

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

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

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

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

x x

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

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

XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época. x x
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XHB3.6.1. Utiliza as fontes históricas e entende os límites do que se pode escribir sobre o pasado. x x

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

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

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

XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Ándalus na Idade Media. x x x x

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

XHB3.10.2. Explica a importancia do Camiño de Santiago.
X x x x

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

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

TOTAL. 29 28 29 32 30 5 3

A achega da materia de Xeografía e Historia ao desenvolvemento das competencias é moi salientable. Deste xeito, poderiamos dicir que a través
da materia se desenvolven competencias que na práctica funcionan como propias (as competencias sociais e cívicas, en relación con contidos
propios tanto de Historia como de Xeografía, e a competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, en Xeografía); a
competencia de conciencia e expresións culturais ten unha presenza destacada pola relación que o estudo das manifestacións artísticas e a
evolución do pensamento e da cultura teñen na historia, e de maneira específica na historia da arte. A importancia que a materia ten para o
desenvolvemento da competencia de sentido da iniciativa e espírito emprendedor evidénciase na dimensión conceptual desa competencia posta
en relación con coñecementos de xeografía e historia económicas, pero tamén na dimensión máis procedemental dela. O desenvolvemento das
competencias de comunicación lingüística e dixital, e de aprender a aprender, impregnan todo o currículo de Xeografía e Historia, pois presentan
unha dimensión instrumental que nos obriga a telas presentes ao longo dos catro cursos de ESO. É opinión deste Departamento que a Xeografía
resulta un instrumento esencial na conformación de unha conciencia cidadá e cívica, e que se converte en elemento fundamental do proceso de
crecemento persoal do alumno a través do descubrimento e contacto coa realidade social e a comunidade á que pertence. As competencias máis
salientables CCL e CMCCT traballaranse dende a perspectiva da adquisición dun vocabulario científico e específico das ciencias sociais que
permita comprender a nosa sociedade e os retos actuais: lectura de novas de prensa, recoñecer as posibilidades das tecnoloxías e os adiantos
científicos e
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empregalas axeitadamente. Por outra banda a CAA e a CSC serán eixos sobre os que se asente un desenvolvemento persoal do alumno, a
adquisición dunha opinión fundamentada e a toma de partido nos problemas e retos do mundo actual e globalizado empatizando con situacións
de desigualdade.

b) Contidos e concreción de estándares.Temporalización.

Proponse unha temporalización flexible que permita introducir elementos de reforzo ou ampliación en función dos intereses e necesidades do
alumnado. Tivéronse en conta ademáis as sesións necesarias para probas escritas e recuperacións de ser o caso. Tamén se inclúen algunhas
sesións de posible utilización para actividades extraescolares.

Por outra banda, pensando no desenvolvemento do currículo de Xeografía e Historia ao longo da ESO, propoñemos unha cronoloxía nos
contidos que reserve para a terceira avaliación os contidos referidos á parte de Historia e Arte de modo que o desenvolvemento de visitas e
actividades extraescolares relacionadas coas mesmas se realicen nesas datas.
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Unidade Didáctica Contidos Estándares de aprendizaxe Temporalización

U.D. 0 
Introdución

B3.1. Relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da
historia. XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son 

herdanza do pasado.

1ª AVALIACIÓN
6 sesións

B3.2. Fontes históricas.

B3.3. Cambio e continuidade. XHB3.2.1. Nomea  e    identifica catro clases  de    fontes  históricas.

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

B3.4. Tempo histórico. XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos
salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e
simultaneidade.

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

B3.5. Vocabulario histórico e artístico. XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves 
xeográficos.

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

U.D. 1.
B3.6. Idade Media: concepto e as subetapas (alta, plena e baixa 
Idade Media).

XHB3.6.1. Utiliza as fontes históricas e entende os límites do que se pode escribir 
sobre o pasado.4

1ª AVALIACIÓN
7 sesións

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

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

U.D. 2 B3.8. Feudalismo. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e 
campesiños.

1ª AVALIACIÓN
9 sesións

B3.12. Arte románica, gótica e islámica. XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica.

U.D. 3 B3.11.  Expansión  comercial  europea  e  recuperación  das
cidades. Crise da baixa Idade Media: a ‘Peste Negra’ e as súas
consecuencias.

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

1ª AVALIACIÓN
9 sesións

B3.12. Arte románica, gótica e islámica. XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica.

U.D. 4 B3.9. Islam. Península Ibérica: invasión musulmá. Evolución de 
Al-Andalus e dos reinos cristiáns.

XHB3.9.1. Comprende as orixes do Islam e o seu alcance posterior. 2ª AVALIACIÓN
9 sesións

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

B3.10. Reconquista e repoboación. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e 
repoboación cristiás na Península Ibérica.

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

4 Estes contidos e estandares de aprendizaxe serán traballados dun xeito progresivo ao longo de todas as unidades didácticas adicadas á Historia (1-4).
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B3.12. Arte románica, gótica e islámica. XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica.

U.D. 5 B2.1. Poboación mundial: modelos demográficos e movementos
migratorios.

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

2ª AVALIACIÓN
9 sesións

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

B2.2. Poboación europea: distribución e evolución. XHB2.2.1. Explica as características da poboación
europea.

U.D.6 B2.3. Poboación española: evolución, distribución e dinámica. 
Movementos migratorios.

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

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

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

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

U.D. 7 B2.5. Proceso de urbanización no planeta. XHB2.5.1. Realiza un gráfico con datos da evolución do crecemento da poboación 
urbana no mundo.

2ª AVALIACIÓN
8 sesións

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

B2.6. A cidade e o proceso de urbanización europeo. XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa.

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

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

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.

U.D. 8 B1.1. Localización. Latitude e lonxitude. XHB1.1.1. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa de España e de Galicia, 
utilizando datos de coordenadas xeográficas.

3ª AVALIACIÓN
8 sesións

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

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

B1.3. Medio físico de España: relevo e hidrografía. XHB1.3.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo español.

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

B1.4. Medio físico de Galicia: relevo e hidrografía. XHB1.4.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo galego.

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

U.D. 9 B1.5. Clima: elementos e factores. Diversidade climática da 
Península Ibérica e de Galicia.

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

3ª AVALIACIÓN
8 sesións
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XHB1.5.2. Analiza e compara as zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e
imaxes.

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

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

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

U.D. 10 B1.7. Medio natural e problemas ambientais en España. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas
ambientais actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web
directamente relacionados con eles.

3ª AVALIACIÓN
8 sesións

B2.8. Diversidade de medios naturais en España e en Galicia. XHB2.8.1. Sitúa os parques naturais españois nun mapa, e explica a situación actual
dalgúns deles.

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.

B2.9. Paisaxes no territorio español e galego. XHB2.9.1. Clasifica as principais paisaxes humanizadas españolas a través de 
imaxes.

B2.10. Principais retos e problemas ambientais en España. XHB2.10.1. Compara paisaxes humanizadas españolas segundo a súa actividade 
económica.

b.1) Avaliación dos estándares e procedementos e instrumentos de avaliación.

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Procedementos e instrumentos de avaliación

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

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

- Observación de traballo na aula: caderno docente.
- Análise de producións:

Completar e comentar mapas mudos. 
Elaborar cadros de síntese e 
comparativos. Comentar imaxes e mapas 
temáticas.

- Probas escritas.

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

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

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.

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

- Observación de traballo na aula: caderno docente.
- Análise de producións5:

Elaborar e comentar climogramas. 
Elaborar cadros de síntese e 
comparativos. Comentar imaxes e mapas 
temáticas.
Analizar novas de prensa referidas ao clima e a paisaxe.

- Probas escritas.

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

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

XHB1.5.1. Localiza nun mapa os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos 
de España.
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XHB1.5.2. Analiza e compara as zonas bioclimáticas españolas utilizando
gráficos e imaxes.
XHB1.5.3. Localiza nun mapa os espazos bioclimáticos 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.

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

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

B2.1. Comentar a información en mapas do mundo sobre a
densidade de poboación e as migracións. XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial os continentes e as áreas máis 

densamente

poboadas.

- Observación de traballo na aula: caderno docente.
- Análise de producións: 

Calcular e definir taxas.
Elaborar cadros de síntese e 
comparativos. Comentar imaxes e mapas 
temáticas.
Elaborar e analizar pirámides de poboación.
Lectura, comentario e debate de novas de prensa sobre 
os refuxiados.

- Probas escritas.

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

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

XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea.

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

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. - Observación de traballo na aula: caderno docente.

- Análise de producións:
Completar e comentar mapas de fluxos. 
Elaborar cadros de síntese e 
comparativos. Comentar imaxes e mapas 
temáticas.
Analizar e comentar o fenómeno migratorio en películas e
imaxes.

- Probas escritas.

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

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

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

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

XHB2.5.1. Realiza un gráfico con datos da evolución do crecemento da 
poboación urbana no mundo. - Observación de traballo na aula: caderno docente.

- Análise de producións:
Completar e comentar mapas mudos. 
Elaborar cadros de síntese e 
comparativos. Comentar imaxes e mapas 
temáticas.

- Probas escritas.

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

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.

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

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. - Observación de traballo na aula: caderno docente.

- Análise de producións:
Elaborar cadros de síntese e 
comparativos. Comentar imaxes e mapas 
temáticas.
Facer unha pequena investigación sobre parques naturais 
en Galicia e España.

- Probas escritas.

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.

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

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

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. - Observación de traballo na aula: caderno docente.

- Análise de producións:
Elaborar e comentar eixos cronolóxicos sincrónicos. 
Elaborar cadros de síntese e comparativos.
Comentar imaxes e mapas temáticas. 
Analizar fontes históricas e clasificalas.

- Probas escritas.

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

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

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

B3.3. Explicar as características de cada tempo histórico e
certos acontecementos que determinaron cambios
fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos
que facilitan o seu estudo e a súa interpretación.

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

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

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

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

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.

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

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

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 - Observación de traballo na aula: caderno docente.

- Análise de producións:
Síntese de textos sobre a vida no imperio e dos 
pobos xermánicos.
Analizar e comentar películas e imaxes. 
Elaborar cadros de síntese e 
comparativos. Comentar imaxes e mapas 
temáticas.
Definir vocabulario.
Lectura dun libro do Plan Lector do centro e síntese das 
lecturas.

- Probas escritas.

B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e 
campesiños.

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

XHB3.9.1. Comprende as orixes do Islam e o seu alcance posterior. - Observación de traballo na aula: caderno docente.
- Análise de producións:

Síntese de lecturas sobre o islam.
Analizar e comentar películas e imaxes de arte andalusí.
Elaborar cadros de síntese e comparativos.
Comentar imaxes e mapas 
temáticas. Definir vocabulario.
Lectura dun libro do Plan Lector do centro e síntese das 
lecturas.

- Probas escritas.

XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Ándalus na Idade Media.
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- Observación de traballo na aula: caderno docente
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B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación
dos reinos cristiáns na Península Ibérica e as súas relacións
con Al-Ándalus.

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

Ibérica.

- Análise de producións:
Lectura e síntese sobre o Camiño de Santiago e a 
súa importancia.
Analizar e comentar películas e imaxes. 
Elaborar cadros de síntese e 
comparativos. Comentar imaxes e mapas 
temáticas.
Definir vocabulario.
Lectura dun libro do Plan Lector do centro e síntese das 
lecturas.

- Probas escritas.

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

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

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

- Observación de traballo na aula: caderno docente.
- Análise de producións:

Lectura e síntese de textos sobre a baixa Idade Media. 
Analizar e comentar películas e imaxes.
Elaborar cadros de síntese e 
comparativos. Comentar imaxes e mapas 
temáticas.
Definir vocabulario.
Lectura dun libro do Plan Lector do centro e síntese das 
lecturas.

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

XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica.
- Observación de traballo na aula: caderno docente.
- Análise de producións:

Analizar e comentar películas e imaxes de arte medieval. 
Elaborar cadros de síntese e comparativos.
Comentar imaxes e mapas 
temáticas. Definir vocabulario.
Lectura de un libro do Plan Lector do centro e síntese das 
lecturas.

- Probas escritas.

MÍNIMOS ESIXIBLES.

De entre os estándares de aprendizaxe establecidos anteriormente sinálanse os seguintes elementos como mínimos esixibles para considerar
superada  a  materia.  Estes  mínimos  serán  tomados  como referencia  para  a  elaboración de  probas  escritas  e  especialmente  para  probas  de
recuperación, probas extraordinarias e probas de recuperación da materia pendente. Os seguintes estándares de aprendizaxe son considerados os
básicos polo que é necesario que os alumnos acaden un grao de consecución do 100% para superar a materia:

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

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

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.

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

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

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.

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

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

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.

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

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

B2.6. Comprender o proceso de urbanización, os seus proles e os seus
contras en Europa.
B2.7. Recoñecer as características das cidades españolas e galegas, e as
formas de ocupación do espazo urbano.
B2.8. Coñecer os principais espazos naturais protexidos a nivel 
peninsular e insular. XHB2.9.1. Clasifica as principais paisaxes humanizadas españolas a través de imaxes.
B2.9. Identificar as principais paisaxes humanizadas españolas e
galegas, e identificalas por comunidades autónomas.
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.
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.

B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar
diferenzas entre interpretacións de fontes diversas. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos materiais ou textuais.
B3.3. Explicar as características de cada tempo histórico e certos 
acontecementos que determinaron cambios fundamentais no rumbo da
historia, diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e a súa 
interpretación.

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

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

B3.6. Caracterizar a alta Idade Media en Europa e recoñecer a
dificultade da falta de fontes históricas neste período.
B3.7. Describir a nova situación económica, social e política dos reinos
xermánicos.
B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños.
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B3.9. Analizar a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns, nos seus
aspectos socioeconómicos, políticos e culturais.

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

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

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

B3.11. Entender o concepto de crise e as súas consecuencias
económicas e sociais.
B3.12. Comprender as características e as funcións da arte na Idade
Media.

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

*Mínimos exisibles (realízase unha selección e agrupación dos mínimos esixibles en relación cos seus estándares de aprendizaxe):

Datas históricas (séculos)

-395: División do imperio Romano

-476: Caída do imperio romano de Occidente

-622: Héxira

-711: Chegada dos musulmáns á Península Ibérica

-800: Coroación de Carlomagno

-1031: Aparición dos reinos de Taifas

-1085: Conquista de Toledo

-1142: Independencia de Portugal

-1212: Batalla das Navas de Tolosa



63

-1348: Peste negra

-1453: Toma de Constantinopla

-1492: Descubrimento de América, conquista de Granada; expulsión ou conversión dos xudeus.
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Conceptos históricos

Reinos xermanos: francos, suevos e e visigodos.

Imperio bizantino: Xustiniano e Teodora, Constantinopla, Cisma de Oriente

Islam, Corán, Mahoma, A Meca, mesquita, yihad, Al-Andalus, reinos de Taifas, califa, almohades, almorávides, paria, reino nazarí.

Carlomagno, Marca Hispánica, feudalismo, vasalo, sociedade estamental, segundas invasións, vikingos, décimo, clero, nobre, barbeito, cruzada,
renacemento urbano, gremio, burguesía, teocentrismo, pantocrátor, románico, gótioc, mosteiro, planta, camino de Santiago, mudéxar, mozárabe,
muladí, xudeu, revoltas sociais, “reconquista”, coroa, mesta, cortes, miniatura, manuscrito, catedral,peste negra, guerras irmandiñas.

Monumentos historicos-artísticos

Santa Sofía de Constantinopla, capela palatina de Aquisgrán, mosaico de Xustiniano e Teodora, catedral de León, catedral románica de Santiago,
pórtico da Gloria, Catedral de Reims, Catedral de Colonia, Saint Sernín de Toulouse, mosteiro de Santo Domingo de Silos, mesquita de Córdoba,
Alhambra de Granada.

Conceptos artísticos:

Mosaico, cúpula, bóveda, planta de cruz latina, planta de cruz grega, arcos de medio punto, oxival, de ferradura, lobulado

Conceptos xeográficos

Meseta, cordilleira, val, cunca fluvial, vertente

Demografía, natalidade, mortalidade, fecundidade, esperanza de vida, réxime demográfico,mortalidad infantil,crecemento natural , espazo rural,
estado de benestar, megacidades. migracións, densidade de poboación, cidade, espazo urbano
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Comentarios
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Textos históricos: comentarios pautados a través de preguntas. 

Mapas históricos: comentario pautado a través de preguntas.

Mapas temáticos xeográficos (mapa do tempo e mapas de fluxos demográficos): comentario pautado a través de preguntas. 

Pirámides de poboación: interpretación a través de preguntas.

Mapas

Mapa físico de España básico: principais ríos e sistemas montañosos.

Mapa de climas de España.

Mapa político de España e Europa (U.E.)

Composición histórica

Entre 200-2500 palabras e realizado a partir dunha serie de conceptos clave dados.

Resume dun texto de fontes primarias

b.3) Contidos e actividades de aprendizaxe.

As actividades de aprendizaxe estarán xerarquizadas. As actividades iniciais consistirán principalmente no que se coñece como “choiva de ideas”
para que o profesor saiba sobre que base pode traballar para construír un aprendizaxe e coñecemento significativo. Tamén será frecuente a visión
de imaxes, curtos ou fragmentos de documentais para captar a atención do alumnado polo medio audiovisual. A este tipo seguiranlle as
actividades de desenvolvemento, mediante as cales o alumnado entrará en contacto cos contidos. Posteriormente introduciranse actividades de
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consolidación e síntese, coa finalidade de afianzar e aplicar as aprendizaxes asimiladas. Serán realizadas sempre ao finalizar as explicacións das
Unidades Didácticas  e  servirán  ao  alumnado para  obter  unha  visión  global  e  clara  dos  contidos  explicados.  Estas  actividades  consistirán
maioritariamente na elaboración de eixes cronolóxicos sobre os contidos explicados, a realización de esquemas e a elaboración dun glosario
histórico-xeográfico.
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Ao longo de todo este proceso como medidas de atención á diversidade introduciranse actividades de reforzo, destinadas a aqueles alumnos con
dificultades de aprendizaxe, e actividades de amplicación, para permitir que aqueles que adquiran os contidos de maneira satisfactoria poidan
continuar aprendendo. As primeiras consistirán en completar cadros sinópticos, realizar esquemas globalizadores, traballar con fontes histórico-
xeográficas e outras actividades que motiven ao alumnado; as segundas poderán ser pequenos traballos de investigación sobre algunha cuestión
particular dos temas traballados, así como o comentario de películas e obras literarias.

Na seguinte táboa recóllense algunhas das actividades propostas para traballar os contidos da materia ao longo do curso. Non obstante, estas
poderán ser modificadas tendo en conta as necesidades concretas e específicas do noso alumnado.

Bloque Obx Contidos Actividades de aprendizaxe
U.D. 1. b,e,f,g B1.1. Localización. Latitude e lonxitude. Visionado de videos: proxeccións cartográficas, circulación 

atmosférica...
Buscas en Internet.
Elaboración de mapas físicos, cadros, esquemas e fichas. 
Traballo de investigación.
Lectura e debate de novas de prensa sobre problemas 
ambientais. Elaboración dun esquema-resumo.
Elaboración dun glosario xeográfico.

b,e,f,g,h B1.2. Características xerais do medio físico de España e de Galicia.
b,e,f,g,h B1.3. Medio físico de España: relevo e hidrografía.
b,e,f,g,h B1.4. Medio físico de Galicia: relevo e hidrografía.

U.D. 2. b,e,f,g,h B1.5. Clima: elementos e factores. Diversidade climática da Península Ibérica e de Galicia.
b,e,f,g,m B1.6. Diversidade de paisaxes. Zonas bioclimáticas da Península Ibérica e de Galicia.

b,e,f,g,h,m,o B1.7. Medio natural e problemas ambientais en España.

U.D. 3. b,c,e,f,g B2.1. Poboación mundial: modelos demográficos e movementos migratorios. Elaboración e análise de gráficas e táboas. Elaboración de 
pirámides de poboación.
Elaboración e análise de mapas temáticos.
Investigación sobre a demografía do noso concello e provincia 
(IGE).
Actividades e e xogos interactivos. 
Cálculo de taxas.
Análise de planos urbanos.
Lectura e comentario de novas de 
prensa. Elaboración dun esquema-
resumo.
Elaboración dun glosario xeográfico.

b,c,e,f,g,h B2.2. Poboación europea: distribución e evolución.
b,c,e,f,g,h B2.3. Poboación española: evolución, distribución e dinámica. Movementos migratorios.
b,c,e,f,g,h B2.4. Poboación de Galicia: evolución, distribución e dinámica. Movementos migratorios.

U.D. 4. b,c,e,f,g,h B2.5. Proceso de urbanización no planeta.
b,c,e,f,g,h B2.6. A cidade e o proceso de urbanización europeo.
b,c,e,f,g,h,o B2.7. A cidade e o proceso de urbanización en España e en Galicia.
b,c,e,f,g,h,m,o B2.8. Diversidade de medios naturais en España e en Galicia.

U.D. 5. b,c,e,f,g,h,m,o B2.9. Paisaxes no territorio español e galego.
b,c,e,f,g,h,m,o B2.10. Principais retos e problemas ambientais en España.

U.D. 6. f,l,o B3.1. Relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da historia. Elaboración e análise de eixos cronolóxicos e mapas históricos.
Lectura e comentario de textos e fontes históricas.
Visionado de peliculas e documentais sobre a vida na I.M. 
Elaboración de cadros comparativos e esquemas.
Elaboración de fichas de monumentos históricos e obras de arte.
Identificación e localización de elementos artísticos.
Investigación e posta en común sobre o Camiño de Santiago e a 
súa importancia.
Análise e síntese da historia constructiva da Cidade e a Catedral 
de Santiago.
Lectura e comentario de textos históricos (Códice Calixtino). 
Comparación de estilos artísticos.
Elaboración de sínteses e resumos.

g,l,o B3.2. Fontes históricas.
l,o B3.3. Cambio e continuidade.
f,l,o B3.4. Tempo histórico.
l,h,o B3.5. Vocabulario histórico e artístico.
g,l B3.6. Idade Media: concepto e as subetapas (alta, plena e baixa Idade Media).

a,c,d,g,l
B3.7. Caída do Imperio Romano en Occidente: división política e invasións xermánicas. Imperio
Bizantino e reinos xermánicos.

a,c,d,g,l B3.8. Feudalismo.
a,c,d,f,h,l,n B3.9. Islam. Península Ibérica: invasión musulmá. Evolución de Al-Andalus e dos reinos cristiáns.
g,h,l,n,o B3.10. Reconquista e repoboación.

j
B3.11. Expansión comercial europea e recuperación das cidades. Crise da baixa Idade Media: a ‘Peste
Negra’ e as súas consecuencias.
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l,h,n,o B3.12. Arte roma�nica, go� tica e isla�mica.

Lectura, comentario e debate sobre novas de prensa acerca 
do patrimonio galego.
Elaboración dun esquema-
resumo. Elaboración dun glosario 
histórico.

c) Concreción metodolóxicas na materia / materiais e recursos didácticos:

O tratamento metodolóxico da materia débese axustar ao nivel competencial inicial do alumnado, partindo cando cumpra de aprendizaxes máis
simples, respectando ritmos e estilos de aprendizaxe que teñan en conta a atención á diversidade. A Xeografía e a Historia permiten desenvolver
metodoloxías activas, nas que o traballo individual e cooperativo e a aprendizaxe por proxectos estean permanentemente presentes, con
elaboración de diferentes tipos de materiais, integrando de xeito especial as tecnoloxías da información e da comunicación e cun enfoque
orientado á realización de tarefas e á resolución de problemas. É moi importante ter presente o papel do docente como orientador, promotor e
facilitador do desenvolvemento competencial do alumnado, e non esquecer a adecuada coordinación entre docentes.

Consideramos que neste nivel da educación obrigatoria é necesario priorizar as estratexias metodolóxicas de carácter motivador, que estimulen o
interese dos alumnos polos temas tratados na área.

Para iso, as unidades didácticas desenvolveranse por medio dunha metodoloxía esencialmente activa, limitándose a exposición, que se tentará
reducir  á explicación dos conceptos máis confusos e os máis básicos, buscando a participación constante do alumnado na construción dos
coñecementos.

Esta área facilita tamén o dar unha aplicación práctica ós temas, partindo no posible do seu contorno inmediato, da realidade que eles coñecen, e
buscando que lles resulten cercanos e de interese. Consideramos deste xeito fundamental a lectura de textos (novas de prensa, artigos variados...)
como estratexia para construir aprendizaxes dende a adquisición dun vocabulario específico da Xeografía e Historia.

Na aula alternaranse os traballos e actividades individuais cos desenvolvidos en pequeno grupo, facilitando a comunicación entre o alumnado e a
súa participación na clase. Potenciaranse as estratexias de busca e tratamento da información, tanto escrita –prensa, manuais, monografias…-
como oral ou visual –medios de comunicación, vídeos, diapositivas...
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Dentro de cada unidade comezarase sempre por explorar os coñecementos previos sobre o tema: remuíños de ideas, preguntas na aula... Deste
xeito, estes instrumentos facilitarán información relevante para a avaliación inicial do docente.
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Tentarase ademais atender  a cada alumno de forma individualizada e  flexibilizar  o traballo adaptándose aos distintos ritmos dos alumnos.
Consideramos necesario permitirlles aos alumnos que afonden naqueles aspectos que lles resulten máis interesantes da materia, e que aporten en
todo momento as súas opinións sobre o desenvolvemento dos contidos, así como aprender a facer autoavaliación.

Con carácter xeral na materia de Xeografía e Historia de 2º da ESO usaremos o libro de texto Xeografía e Historia 2º ESO, ed. Obradoiro,
Santillana, serie Descubre (2016), e material fotocopiable elaborado polo docente. Para afondar e completar o traballo do alumnado,
visitaremos a biblioteca do centro para consultar atlas de xeografía, arte e historia e tamén manexaremos outros recursos como artigos de prensa,
fotografías, mapas mudos e unha serie de textos históricos e xeográficos escollidos. O obxectivo é que o alumnado remate o ano académico
tendo manipulado un surtido amplo de fontes de información cas que acadar coñecementos ligados á materia.

Ademáis a Aula Virtual será unha extensión da aula na rede. Na nosa Aula Virtual se compartirán materiais de traballo e de repaso (resumos,
esquemas, mapas, material gráfico e videos), así como aproveitaremos as posibilidades que nos ofrecen as súas palicacións para desenvolver
diferentes tarefas.

O uso das TICs axudará ao acceso e manexo das fontes de información e á produción de traballos por parte do alumnado. Utilizaranse recursos
como prezi ou powerpoint para elaborar presentacións ou mostrar unha relación de conceptos explicados rapidamente ao gran grupo; Google
Earth ou Maps, para a localización de lugares, visitas virtuais a enclaves arqueolóxicos e análise do relevo da Terra; mapas flash interactivos para
traballar a xeografía descriptiva; MovieMaker, para a creación de vídeos temáticos; Google Drive para o desenvolvemento de traballo
colaborativo; ou Padlet para muros dixitais.

d) Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como consecuencia dos seus resultados.

As probas de avaliación inicial deben ter como obxectivo a detección das dificultades de aprendizaxe e os obxectivos curriculares non acadados
no alumnado do nivel. Os seus resultados permitiranos a elaboración de programas de reforzo específicos ou cambios na programación para
suplir as carencias detectadas.

Dentro das materias da área, consideramos que antes de realizar un instrumento de avaliación inicial, debemos ter en conta as seguintes premisas:

• Que esperamos que saiba o alumnado neste momento

• Que destrezas e habilidades deben ter ou deben adquirir
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• Que grao de coñecemento teñen do vocabulario específico da materia

• Cal é o seu nivel de comprensión de textos

Ademais, calquera proba ou instrumento de avaliación inicial deberá valorar diferentes tipos de contidos e utilizar diferentes técnicas que nos
permitan ver a situación do grupo-clase en canto a súa capacidade de expresión (oral ou escrita), comprensión lectora e lectura en voz alta,
interpretación de imaxes, gráficos e mapas e comprensión de nocións básicas (tempo, cambio-continuidade, causalidade...). Así mesmo, tamén se
observarán as diferentes actitudes e habilidades do grupo en canto a expresión oral, participación, respecto do turno de palabra… Todas estas
probas e observacións serán recollidas polo docente no seu caderno.

As probas de avaliación inicial realizaranse de forma individualizada nos primeiros días de clase e os seus resultados serán contrastados co resto
do equipo docente de cada grupo para elaborar unha estratexia de ensinanza-aprendizaxe conxunta nas avaliacións iniciais do centro.

e) Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso que corresponda.

TIC. Neste ámbito o alumnado utilizará as novas tecnoloxías de acordo cos recursos do CPI Viaño Pequeno. Deste xeito procurarase utilizar a
aula de informática para o acceso a páxinas web relacionadas cos contidos das materias, a proxección de recursos audiovisuais e a exposición de
presentacións dixitais na aula. Igualmente o alumnado recibirá recomendacións de páxinas de Internet para afondar en distintos coñecementos.
Por outra banda, suxerirase ao alumnado a confección dos seus traballos usando certos programas de utilidade para esta materia (Excel, google
Earth/Maps, slideshare, powerpoint, Prezi, Goconquer, Glogster, google Drive…)

PROXECTO LECTOR. Proporase lectura de artigos e de obras relacionadas coas materias deste Departamento que cobren diferentes aspectos
xeográficos  e  períodos históricos  tratados neste  nivel.  Colaboraremos coas  actividades  da biblioteca do centro  sempre que  sexa posible  e
intentaremos fomentar a lectura acudindo á biblioteca para dar a coñecer os fondos da mesma, facer recomendacións por parte do profesor ou
entre iguais e animar á participación nos clubes de lectura, facendo suxerencias de libros para os mesmos.

Haberá unha serie de lecturas voluntarias neste curso, o docente proporá unha relación de varios libros, preferiblemente existentes na biblioteca
do centro, entre os que o alumnado poderá elixir varias lecturas voluntarias, que serán avaliadas dentro da produción do alumnado.

Propostas:
Amin Maalouf: Las cruzadas vistas por los árabes.
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Micheline Dupuy: El Príncipe Negro. Eduardo, señor de Aquitania. Ed, Espasa Calpe.
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3.3. Xeografía e Historia de 3ºde ESO

a) Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. Concreción que recolla a relación dos estándares de aprendizaxe avaliables 
da materia que forman parte dos perfís competenciais.

Segundo o Decreto 86/2015 as competencias son as capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos propios de cada ensinanza e etapa
educativa, co fin de lograr á realización adecuada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos. En concreto, especifica sete
competencias clave:

21. Comunicación lingüística (CCL)

22. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT)

23. Competencia dixital (CD)

24. Aprender a aprender (CAA)

25. Competencias sociais e cívicas (CSC)

26. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)

27. Conciencia e expresións culturais (CCEC)

Estas competencias serán traballadas e terán a súa concreción nos distintos estándares de aprendizaxe tal e como se manifesta na seguinte táboa:

Estándares de aprendizaxe

Competencias Clave

CC
L

CM
CC

T

CD CA
A

CS
C

CS
IE

E

CC
EC
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XHB1.1.1. Clasifica e distingue tipos de mapas e imaxes satélite.
X X X X
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XHB1.1.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa utilizando datos de coordenadas xeográficas.
X X X

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

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

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

XHB2.3.1. Diferencia os sectores económicos europeos.
X X X X

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

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

X X X X X

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

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

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

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

XHB2.7.1. Procura información sobre a sobreexplotación dos caladoiros de pesca, usando recursos impresos e dixitais. X X X X X X
XHB2.8.1. Localiza nun mapa os países máis industrializados do mundo, a través de lendas e símbolos adecuados.

X X X

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

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

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

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

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

XHB2.11.2. Valora a importancia do turismo na economía española e galega.
X X X X X
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XHB2.12.1. Comparar as características do consumo interior de países como Brasil e Francia.
X X X X X

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época. X X
XHB3.6.1. Distingue modos de periodización histórica (Idade Moderna, Renacemento, Barroco, Absolutismo, etc.). X X
XHB3.7.1. Identifica trazos do Renacemento e do Humanismo na historia europea, a partir de fontes históricas de diversos tipos.

X X X X

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

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

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

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

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

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

XHB3.12.3. Sopesa interpretacións conflitivas sobre a conquista e a colonización de América.
X X X
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XHB3.13.1. Analiza as relacións entre os reinos europeos que conducen a guerras como a dos "Trinta Anos".
X X

RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COAS COMPETENCIAS CLAVE 26 19 17 36 29 17 6

A achega  da  materia  de  Xeografía  e  Historia ao  desenvolvemento  das  competencias é  moi  salientable.  Neste  curso trabállanse  todas as
competencias, especialmente a de aprender a aprender e as competencias sociais e cívicas en relación con contidos propios das dúas disciplinas.
Pola súa banda, as competencias de comunicación lingüística, a matemática, a dixital e as clave en ciencia e tecnoloxía presentan unha dimensión
instrumental que se traballan tanto dende a Xeografía como a de Historia. A diferencia do que ocorría en 1º da ESO, neste curso ten unha
extraordinaria importancia o desenvolvemento da competencia de sentido de iniciativa e sentido emprendedor. Esta evidenciase na dimensión
conceptual  desas  competencias  postas  en relación con coñecementos  de Xeografía  e  Historia  económicas,  pero  tamén na dimensión máis
procedimental dela. A competencia de conciencia e expresións culturais ten unha notable importancia pola relación que o estudo das
manifestacións artísticas e a evolución do pensamento e da cultura teñen na historia. Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa
integración efectiva no currículo, deseñaranse actividades de aprendizaxe integradas.

b) Contidos e concreción de estándares.

- Temporalización

Unidade Didáctica Contidos Estándares de aprendizaxe Temporalización

Introdución á Xeografía 1.1. Localización. Latitude e lonxitude XHB1.1.1. Clasifica e distingue tipos de mapas e imaxes 
satélite.

Avaliación: 1ª
Número de sesións aproximadas: 3

HB1.1.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa 
utilizando datos de coordenadas xeográficas.

HB1.1.3. Coñece e interpreta os tipos mapas temáticos

1.    A ORGANIZACIÓN POLÍTICA DO 
MUNDO

2.1. Organización política e territorial de España. HB2.1.1. Distingue nun mapa político a distribución
territorial de España: comunidades autónomas, capitais,
provincias e illas.

Avaliación: 1ª
Número de sesións aproximadas: 8
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2. O MUNDO, UNHA ECONOMÍA .2.2 Sectores de actividade económica. HB2.2.1. Compara a poboación activa de cada sector en Avaliación: 1ª
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Unidade Didáctica Contidos Estándares de aprendizaxe Temporalización

GLOBALIZADA diversos países e analiza o grao de desenvolvemento que
amosan estes datos.

Número de sesións aproximadas: 7

2.3. Sectores económicos en Europa, en España
e en Galicia.

HB2.3.1. Diferencia os sectores económicos europeos.

2.4. Sistemas económicos do mundo. HB2.4.1. Diferencia aspectos concretos e a súa interrelación 
dentro dun sistema económico.

3. O SECTOR PRIMARIO 2.6. Recursos naturais e actividades agrarias. HB2.6.1. Sitúa no mapa as principais zonas cerealistas,
como exemplo de recurso agrario no mundo, e as máis
importantes masas forestais do mundo.

Avaliación: 1ª
Número de sesións aproximadas: 11

2.7. Pesca: tipos e problemática. HB2.7.1. Procura información sobre a sobreexplotación dos 
caladoiros de pesca, usando recursos impresos e dixitais.

4. MINARÍA, ENERXÍA
E INDUSTRIA

2.6. Recursos naturais e actividades agrarias. HB2.6.2. Localiza e identifica nun mapa as principais zonas 
produtoras de minerais no mundo.

Avaliación: 2ª
Número de sesións aproximadas: 11

HB2.6.3. Localiza e identifica nun mapa as principais zonas 
produtoras e consumidoras de enerxía no mundo.

HB2.6.4. Identifica e nomea algunhas enerxías alternativas.

2.8. Sector industrial. Rexións industrializadas 
do mundo.

HB2.8.1. Localiza nun mapa os países máis industrializados 
do mundo, a través de lendas e símbolos adecuados.

5. OS SERVIZOS 2.9. Actividades terciarias: transporte. HB2.9.1. Traza sobre un mapamundi o itinerario que segue
un produto agrario e outro gandeiro desde a súa colleita
ata o seu consumo en zonas afastadas, e extrae
conclusións.

Avaliación: 2ª
Número de sesións aproximadas: 11

2.10. Actividades terciarias: comercio. HB2.10.1. Define os indicadores que miden os intercambios
económicos dun país.

HB2.10.2. Describe as características do comercio 
internacional na actualidade.

HB2.10.3. Enumera as características dos bloques 
comerciais e as razóns polas que se constitúen.

2.11. Turismo. HB2.11.1. Identifica os tipos de turismo e os seus efectos

HB2.11.2. Valora a importancia do turismo na economía 
española e galega.

6. O RETO
DO DESENVOLVEMENTO E
A

2.12. Causas do desenvolvemento desigual no 
mundo. Débeda externa.

HB2.12.1. Comparar as características do consumo interior 
de países como Brasil e Francia.

Avaliación: 2ª
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Unidade Didáctica Contidos Estándares de aprendizaxe Temporalización

SUSTENTABILIDADE 
MEDIOAMBIENTAL

HB2.12.2. Crea mapas conceptuais, usando recursos
impresos e dixitais, para explicar o funcionamento do
comercio,  e  sinala os  organismos que agrupan as  zonas
comerciais.

Número de sesións aproximadas: 9

HB2.12.3. Describe  o funcionamento dos intercambios a
nivel internacional, utilizando mapas temáticos e gráficos
nos que se reflictan as liñas de intercambio.

B2.13. Tensións mundiais
e subdesenvolvemento. 

Solucións ao problema.

HB2.13.1. Realiza un informe sobre as medidas para tratar 
de superar as situacións de pobreza.

HB2.13.2. Sinala áreas de conflito bélico no mapamundi e 
relaciónaas con factores económicos.

2.5. Aproveitamento e futuro dos 
recursos naturais. Desenvolvemento 
sustentable.

HB2.5.1. Define o desenvolvemento sustentable e describe 
conceptos clave relacionados con el.

7. A IDADE MODERNA: UNHA NOVA ERA 
E NOVAS FORMAS DE PENSAR6

HB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou 
ideolóxicos que son herdanza do pasado

Avaliación: 3ª
Número de sesións aproximadas: 10

3.2. Fontes históricas. HB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes
históricas.

HB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir 
sen fontes, xa sexan estas restos materiais ou textuais.

3.3. Cambio e continuidade. HB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e
outros  feitos  salientables,  utilizando para  iso  as  nocións
básicas de sucesión, duración e simultaneidade.

HB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e 
mapas históricos.

B3.4. Tempo histórico.
3.5. Vocabulario histórico e artístico.

HB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en 
diferentes enclaves xeográficos.

HB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico 
imprescindible para cada época.

3.6. Idade Moderna: concepto e datación. HB3.6.1. Distingue modos de periodización histórica (Idade 
Moderna, Renacemento, Barroco, Absolutismo, etc.).
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Unidade Didáctica Contidos Estándares de aprendizaxe Temporalización

B3.7. Renacemento e Humanismo: alcance 
posterior.

HB3.7.1. Identifica trazos do Renacemento e do
Humanismo na  historia  europea,  a  partir  de  fontes
históricas de diversos tipos.

3.10. Estado moderno: monarquías autoritarias,
parlamentarias e absolutas.

HB3.10.1.  Distingue  as   características   de    réximes 
monárquicos autoritarios, parlamentarios e absolutos.

8. A FORMACIÓN DO IMPERIO 
ESPAÑOL

3.11. Monarquías modernas: unión dinástica de
Castela e Aragón. Posición de Galicia.

HB3.11.1. Comprende os conceptos de cambio e 
continuidade en relación co reinado dos Reis Católicos.

Avaliación: 3ª
Número de sesións aproximadas: 7

3.12. Descubertas xeográficas: Castela e 
Portugal. Conquista e colonización de América.

HB3.12.1. Explica as causas que conduciron á descuberta de 
América para Europa, a súa conquista e a súa colonización.

HB3.12.2. Coñece os principais feitos da expansión de 
Aragón e de Castela polo mundo.

HB3.12.3. Sopesa interpretacións conflitivas sobre a 
conquista e a colonización de América.

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

HB3.13.1. Analiza as relacións entre os reinos europeos que
conducen a guerras como a dos "Trinta Anos".

9. A EUROPA DO BARROCO B3.8. Arte renacentista e barroca. HB3.8.1. Coñece obras e legado de artistas, humanistas e 
científicos da época.

Avaliación: 3ª
Número de sesións aproximadas: 7

3.9. Principais manifestacións da cultura dos 
séculos XVI e XVII.

HB3.9.1. Analiza obras, ou fragmentos delas, dalgúns 
autores desta época no seu contexto.

- Grao mínimo de consecución dos estándares e procedementos e instrumentos de avaliación

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Procedementos e
instrumentos de avaliación

(se é o caso)

OB APA PE
B1.1. Localizar e interpretar espazos xeogra� ficos e lugares
nun mapa ou imaxe sate� lite

XHB1.1.1. Clasifica e distingue tipos de mapas e imaxes sate� lite. X X

XHB1.1.2. Localiza espazos xeogra� ficos e lugares nun mapa utilizando datos de coordenadas 
xeogra� ficas.

X X X

XHB1.1.3. Con" ece e interpreta os tipos mapas tema� ticos X X X
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B2.1. Con" ecer a organizacio� n administrativa e territorial
de Espan" a.

XHB2.1.1. Distingue nun mapa polí�tico a distribucio� n territorial de Espan" a: comunidades
auto� nomas, capitais, provincias e illas.

X X X

B2.2. Analizar os datos do peso do sector terciario dun paí�s
fronte aos do sector primario e secundario, e extraer 
conclusio� ns.

XHB2.2.1. Compara a poboacio� n activa de cada sector en diversos paí�ses e analiza o grao de 
desenvolvemento que amosan estes datos.

X X X

B2.3. Recon" ecer as actividades econo� micas que se realizan
en Europa nos tres sectores, identificando distintas 
polí�ticas econo� micas.

XHB2.3.1. Diferencia os sectores econo� micos europeos. X X X

B2.4. Con" ecer as  caracterí�sticas  de  diversos  tipos  de
sistemas econo� micos

XHB2.4.1. Diferencia aspectos concretos e a su� a interrelacio� n dentro dun sistema econo� mico. X X X

B2.5. Entender a idea de desenvolvemento sustentable e as 
su� as implicacio� ns.

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

X X X

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

XHB2.6.1. Situ� a no mapa as principais zonas cerealistas, como exemplo de recurso agrario no
mundo, e as ma� is importantes masas forestais do mundo.

X X X

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

X X X

XHB2.6.3. Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras e consumidoras de 
enerxí�a no mundo.

X X X

XHB2.6.4. Identifica e nomea algunhas enerxí�as alternativas. X X X

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

XHB2.7.1. Procura informacio� n sobre a sobreexplotacio� n dos caladoiros de pesca, usando
recursos impresos e dixitais.

X X X

B2.8. Explicar a distribucio� n desigual das rexio� ns 
industrializadas no mundo.

XHB2.8.1. Localiza nun mapa os paí�ses ma� is industrializados do mundo, a trave� s de lendas e 
sí�mbolos adecuados.

X X X

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

XHB2.9.1. Traza sobre un mapamundi o itinerario que segue un produto agrario e outro
gandeiro desde a su� a colleita ata o seu consumo en zonas afastadas, e extrae conclusio� ns.

X X

B2.10. Entender os fluxos e os bloques comerciais. XHB2.10.1. Define os indicadores que miden os intercambios econo� micos dun paí�s. X X X

XHB2.10.2. Describe as caracterí�sticas do comercio internacional na actualidade. X X X

XHB2.10.3. Enumera as caracterí�sticas dos bloques comerciais e as razo� ns polas que se
constitu� en.

X X X

B2.11. Analizar o desenvolvemento do turismo e a su� a 
importancia econo� mica.

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

X X X

XHB2.11.2. Valora a importancia do turismo na economí�a espan" ola e galega. X X X

B2.12. Analizar gra� ficos de barras por paí�ses e textos
onde se  reflictan  os  niveis  de  consumo,  o  comercio
desigual  e  a de�beda  externa  entre  paí�ses  en
desenvolvemento e os desenvolvidos.

XHB2.12.1. Comparar as caracterí�sticas do consumo interior de paí�ses como Brasil e Francia. X X

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

X X

XHB2.12.3. Describe o funcionamento dos intercambios a nivel internacional, utilizando
mapas tema� ticos e gra� ficos nos que se reflictan as lin" as de intercambio

X X X

B2.13. Relacionar a� reas de conflito be� lico no mundo con 
factores econo� micos.

XHB2.13.1. Realiza un informe sobre as medidas para tratar de superar as situacio� ns de 
pobreza.

X X
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XHB2.13.2. Sinala a�reas  de  conflito  be� lico  no  mapamundi  e  relacio� naas  con  factores
econo� micos.

X X

B3.1. Recon" ecer que o pasado non esta�  "morto e
enterrado", seno� n que determina o presente e os posibles 
futuros e espazos, ou influ� e neles.

XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolo� xicos que son herdanza do pasado X X

B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes histo� ricas, e
explicar diferenzas entre interpretacio� ns de fontes 
diversas.

XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes
histo� ricas.

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

X X

B3.3. Explicar as caracterí�sticas de cada tempo histo� rico
e certos acontecementos que determinaron cambios
fundamentais no rumbo da historia, diferenciando
perí�odos que facilitan o seu estudo e a su� a interpretacio� n.

XHB3.3.1. Ordena temporalmente  algu� ns  feitos  histo� ricos  e  outros  feitos  salientables,
utilizando para iso as nocio� ns ba� sicas de sucesio� n, duracio� n e simultaneidade.

X X

XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolo�xicos e mapas histo� ricos. X X

B3.4. Entender que os acontecementos e os procesos
ocorren ao longo do tempo e a�  vez no tempo (diacroní�a e 
sincroní�a)

XHB3.4.1. Entende que varias culturas conviví�an a�  vez en diferentes enclaves xeogra� ficos. X X

B3.5. Utilizar o  vocabulario  histo� rico  e  artí�stico  con
precisio� n, inserí�ndoo no contexto adecuado.

XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histo� rico e artí�stico imprescindible para cada e�poca. X X X

B3.6. Comprender a significacio� n histo� rica da etapa do
Renacemento en Europa.

XHB3.6.1. Distingue modos  de  periodizacio� n  histo� rica  (Idade  Moderna,  Renacemento,
Barroco, Absolutismo, etc.).

X X X

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

XHB3.7.1. Identifica trazos do Renacemento e do Humanismo na historia europea, a partir de 
fontes histo� ricas de diversos tipos.

X X X

B3.8. Con" ecer a importancia da arte renacentista e barroca 
en Europa e en Ame�rica.

XHB3.8.1. Con" ece obras e legado de artistas, humanistas e cientí�ficos da e�poca. X X

B3.9. Con" ecer a importancia dalgu� ns autores e obras 
destes se�culos.

XHB3.9.1. Analiza obras, ou fragmentos delas, dalgu� ns autores desta e�poca no seu contexto. X X X

B3.10. Comprender a diferenza entre os reinos medievais 
e as monarquí�as modernas.

XHB3.10.1. Distingue as caracterí�sticas de re�ximes mona� rquicos autoritarios, parlamentarios e 
absolutos.

X X X

B3.11. Analizar o reinado dos Reis Cato� licos como unha
etapa de transicio� n entre a Idade Media e a Idade 
Moderna.

XHB3.11.1. Comprende os conceptos de cambio e continuidade en relacio� n co reinado dos Reis 
Cato� licos.

X X X

B3.12. Entender os procesos de conquista e colonizacio� n, e 
as su� as consecuencias.

XHB3.12.1. Explica as causas que conduciron a�  descuberta de Ame�rica para Europa, a su� a
conquista e a su� a colonizacio� n.

X X X

XHB3.12.2. Con" ece os principais feitos da expansio� n de Arago� n e de Castela polo mundo. X X X
XHB3.12.3. Sopesa interpretacio� ns conflitivas sobre a conquista e a colonizacio� n de Ame�rica. X X

B3.13. Con" ecer trazos das polí�ticas internas e as relacio� ns 
exteriores dos se� culos XVI e XVII en Europa.

XHB3.13.1. Analiza as relacio� ns entre os reinos europeos que conducen a guerras como a dos
"Trinta Anos".

X X X



85

Os seguintes estándares de aprendizaxe son considerados os básicos polo que é necesario que os alumnos acaden un grao de consecución
do 100% para superar a materia:

Estándares de aprendizaxe básicos

XHB1.1.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa utilizando datos de coordenadas xeográficas.
XHB1.1.3. Coñece e interpreta os tipos mapas temáticos
XHB2.1.1. Distingue nun mapa político a distribución territorial de España: comunidades autónomas, capitais, provincias e illas.
XHB2.2.1. Compara a poboación activa de cada sector en diversos países e analiza o grao de desenvolvemento que amosan estes datos.
XHB2.3.1. Diferencia os sectores económicos europeos.
XHB2.4.1. Diferencia aspectos concretos e a súa interrelación dentro dun sistema económico.
XHB2.5.1. Define o desenvolvemento sustentable e describe conceptos clave relacionados con el.
XHB2.6.1. Sitúa no mapa as principais zonas cerealistas, como exemplo de recurso agrario no mundo, e as máis importantes masas forestais do mundo.
XHB2.6.2. Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras de minerais no mundo.
XHB2.6.3. Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras e consumidoras de enerxía no mundo.
XHB2.6.4. Identifica e nomea algunhas enerxías alternativas.
XHB2.8.1. Localiza nun mapa os países máis industrializados do mundo, a través de lendas e símbolos adecuados.
XHB2.10.2. Describe as características do comercio internacional na actualidade.
XHB2.11.1. Identifica os tipos de turismo e os seus efectos
XHB2.11.2. Valora a importancia do turismo na economía española e galega.
XHB2.12.2. Crea mapas conceptuais, usando recursos impresos e dixitais, para explicar o funcionamento do comercio, e sinala os organismos que agrupan as zonas comerciais.
XHB2.12.3. Describe o funcionamento dos intercambios a nivel internacional, utilizando mapas temáticos e gráficos nos que se reflictan as liñas de intercambio
XHB2.13.2. Sinala áreas de conflito bélico no mapamundi e relaciónaas con factores económicos.
XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do pasado
XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes históricas.
XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade.
XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.
XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época.
XHB3.6.1. Distingue modos de periodización histórica (Idade Moderna, Renacemento, Barroco, Absolutismo, etc.).
XHB3.7.1. Identifica trazos do Renacemento e do Humanismo na historia europea, a partir de fontes históricas de diversos tipos.
XHB3.8.1. Coñece obras e legado de artistas, humanistas e científicos da época.
XHB3.9.1. Analiza obras, ou fragmentos delas, dalgúns autores desta época no seu contexto.
XHB3.10.1. Distingue as características de réximes monárquicos autoritarios, parlamentarios e absolutos.
XHB3.11.1. Comprende os conceptos de cambio e continuidade en relación co reinado dos Reis Católicos.
XHB3.12.1. Explica as causas que conduciron á descuberta de América para Europa, a súa conquista e a súa colonización.
XHB3.12.2. Coñece os principais feitos da expansión de Aragón e de Castela polo mundo.
XHB3.13.1. Analiza as relacións entre os reinos europeos que conducen a guerras como a dos "Trinta Anos".

+ Mínimos exisibles:

XEOGRAFÍA

-Xeografía política: estado, estado de benestar, estado democrático, ditadura, monarquía, república, ONU, UE.

-Mapas: organización territorial de España, países e capitales do mundo
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-Xeografía económica: sectores económicos, globalización, arancel, deslocalización, multinacional, crise económica, oferta e demanda,
economía emerxente,  productividade,  paisaxe  agraria,  openfield,  bocage,  agricultura  intensiva,  agricultura  extensiva,  agricultura  ecolóxica,
agricultura de rozas, agricultura sedentaria de secaño, agricultura irrigada monzónica, agricultura de plantación, gandería sedentaria, nómade e
trashumante, pesca mariña, caladoiros, acuicultura, buque factoría, paisaxes agrarias españolas, recurso natural, minaría, xacemento, fontes de
enerxía, combustible fósil,enerxía renovable, industria, tipos de industrias, deslocalización industrial, terciarización da economía, importación,
exportación, área de libre comercio, unión aduaneira, balanza comercial, transporte, función dos transportes, rede de transporte, tipos de
transporte, intermodalidade, infraestruturas, contedores, turismo, tipos de turismo, cidade, funcións das ciudades,estrutura interna da cidade,
espacio periurbano, área rururbana, cidade difusa, megacidade, reciclaxe, segregación social do espazo urbano, illa de calor, slum, CBD, área
metropolitana, biodiversidade, desenvolvemento sustentable, desertificación, chuvia ácida, smog, efecto invernadoiro.

HISTORIA

-Conceptos: cuadrante, astrolabio, compás, corredeira, ampoleta, portolano, carabela, ruta da seda, tratado de Tordesillas, inca, maia, azteca,
buerguesía, compañía mercantil, cheque, letra de cambio, antropocentrismo, humanismo, imprenta, mecenas, quattrocento, cinquecento, simetría,
proporción, perspectiva lineal, clarooscuro, escorzo, luteranismo, anglicanismo, calvinismo, contrarreforma, inquisición, compañía de Xesús,
monarquía autoritaria, comunidades, xermanías, batalla San Quintín, batalla de Lepanto, armada invencible, consello de Indias, leis de
Indias,encomenda, vicerreinado, unión dinástica, crise demográfica, guerra de Sucesión, valido, guerra dos trinta anos, Paz de Westfalia, paz dos
Pireneos.

-Mapas: mapa do mundo a comenzos da Idade Moderna

-Persoaxes:  Vasco da Gama, Bartolomé Díaz, Colón, Xoán Sebastián Elcano, Moctezuma, Atahualpa, Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro,
Brunelleschi, Donatello, Ghiberti, Masaccio, Boticcelli, Bramante, Leonardo, Migel Anxo, Rafael, Tiziano, Lutero, Enrique VIII, Calvino, Reis
Católocos, Carlos V, Felipe II, Hernán Cortés, Pizarro, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, Luis XIV, Bernini, Velázquez

-Obras de arte: cúpula da catedral de Florencia, David de Donatello, O nacemento de Venus, David de Miguel Anxo, A Gioconda, Capela
Sixtina, Escola de Atenas, San Pedro do Vaticano, Extase de Santa Teresa, As Meninas, Lección de Anatomía
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Os procedementos de avaliación que se empregarán para avaliar o progreso dos alumnos no proceso de aprendizaxe son os seguintes:

• Probas escritas (PE) ou orais, elaboradas en base aos contidos, obxectivos e criterios de avaliación específicos para cada unidade.

• Observación sistemática e diaria do alumnado (OB) na aula: traballo e participación do alumnado nas tarefas da clase.

• Analise da producións do alumnado (APA): recollida no carderno de clase das actividades realizadas e correxidas polo alumno, elaboración
de resumos, informes, etc.

Entre os instrumentos de avaliación destacamos:

- A avaliación inicial dos coñecementos previos.

- Caderno do profesor no que se rexistrarán o traballo do alumnado na clase e a súa participación nas actividades orais ou escritas.

- O caderno de aula do alumnado que amosa o seu método de traballo e a realización das tarefas.

- Traballos individuais realizados na clase ou en casa.

- Traballos en grupo levados a cabo na clase.

- Intervencións do alumnado na clase, ben voluntariamente ou ben á chamada do profesor.

- Resolución de exercicios e prácticas realizadas na clase

- Elaboración dun esquema-resumo e dun glosario ao final de cada unidade didáctica.

- Lecturas relacionadas coa materia.

- Realización de probas escritas dos contidos traballados previamente nas aulas.

- Probas orais.



88

c) Concreción metodolóxicas na materia / materiais e recursos didácticos: libro de texto.

Con carácter xeral na materia de CCSS de 3ºESO usaremos o libro de texto Xeografía e Historia 3º ESO, ed. Obradoiro, Santillana (Serie
Descubre, Proxecto Saber Facer), un caderno de traballo e material fotocopiable elaborado polo profesor. Para afondar e completar o traballo do
alumnado, manexaremos outros recursos como artigos  de prensa,  fotografía,  mapas  mudos e  unha serie  de textos  históricos  escollidos.  O
obxectivo é que o alumnado remate o ano académico tendo manipulado un surtido amplo de fontes de información das que tirar coñecemento
ligado á materia.

Ademáis a Aula Virtual será unha extensión da aula na rede. Na nosa Aula Virtual se compartirán materiais de traballo e de repaso (resumos,
esquemas, mapas, material gráfico e videos), así como aproveitaremos as posibilidades que nos ofrecen as súas palicacións para desenvolver
diferentes tarefas.

O uso de recursos TIC facilitará o acceso a fontes de información e tamén a produción de traballos por parte do alumnado. Algúns recursos como
Prezi ou Powerpoint servirán para elaborar presentacións ou mostrar unha relación de conceptos explicados rapidamente ao gran grupo; Google
Earth ou Maps, para a localización de lugares; mapas flash interactivos para traballar a xeografía descriptiva; MovieMaker, para a creación de
vídeos temáticos; Google Drive para o desenvolvemento de traballo colaborativo.

- Concrecións metodolóxicas

Consideramos que neste nivel da educación obrigatoria é necesario priorizar as estratexias metodolóxicas de carácter motivador, que estimulen o
interese dos alumnos polos temas tratados na área. Para iso, as unidades didácticas desenvolveranse por medio dunha metodoloxía esencialmente
activa, buscando a participación constante do alumnado na construción dos coñecementos. Facilitando unha aplicación práctica ós temas,
partindo no posible da súa contorna inmediata, da realidade que eles coñecen, e buscando que lles resulten cercanos e de interese.

Na aula alternaranse os traballos e actividades individuais cos desenvolvidos en pequeno grupo, facilitando a comunicación entre o alumnado e a
súa participación na clase. Potenciaranse as estratexias de busca e tratamento da información, tanto escrita –prensa, manuais, monografias…–
como oral ou visual –medios de comunicación, vídeos, diapositivas...- Dentro de cada unidade comezarase sempre por explorar os coñecementos
previos sobre o tema: remuíños de ideas, preguntas na aula..., e a continuación daranse a coñecer os obxectivos da unidade para que os alumnos
saiban o que se pretende conseguir en cada momento.
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Tentarase ademais de atender a cada alumno de forma individualizada e flexibilizar o traballo adaptándose ós distintos ritmos dos alumnos.
Consideramos necesario fomentar que os alumnos que afonden naqueles aspectos que lles resulten máis interesantes da materia e que aporten as
súas opinións sobre os contidos. Tamén se impulsará a autoavaliación e a avaliación entre iguais como elemento importante do proceso de
aprendizaxe.
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- Contidos e actividades de aprendizaxe

As actividades de aprendizaxe estarán xerarquizadas. As actividades iniciais consistirán principalmente no que se coñece como “choiva de ideas”
para que o profesor saiba sobre que base pode traballar para construír unha aprendizaxe e coñecemento significativos. Tamén será frecuente a
visión de imaxes, curtos ou fragmentos de documentais para captar a atención do alumnado polo medio audiovisual. A este tipo seguiranlle as
actividades de desenvolvemento, mediante as cales o alumnado entrará en contacto cos contidos. Posteriormente introduciranse actividades de
consolidación e síntese, coa finalidade de afianzar e aplicar as aprendizaxes asimiladas. Serán realizadas sempre ao finalizar as explicacións das
Unidades  Didácticas  e  servirán  ao  alumnado para  obter  unha visión  global  e  clara  dos  contidos  explicados.  Estas  actividades  consistirán
maioritariamente na elaboración de eixes cronolóxicos sobre os contidos explicados, a realización de esquemas e a elaboración dun glosario
histórico-xeográfico.

Ao longo de todo este proceso como medidas de atención á diversidade introduciranse actividades de reforzo, destinadas a aqueles alumnos con
dificultades de aprendizaxe, e actividades de amplicación, para permitir que aqueles que adquiran os contidos de maneira satisfactoria poidan
continuar aprendendo. As primeiras consistirán en completar cadros sinópticos, realizar esquemas globalizadores, traballar con fontes histórico-
xeográficas e con xogos en liña que motiven ao alumnado; as segundas poderán ser pequenos traballos de investigación sobre algunha cuestión
particular dos temas traballados, así como o comentario de películas e obras literarias.

- Contidos e actividades de aprendizaxe

Na seguinte táboa recóllense algunhas das actividades propostas para traballar os contidos da materia ao longo do curso. Non obstante,
estas poderán ser modificadas tendo en conta as necesidades concretas e específicas do noso alumnado.

Bloque Obx Contidos Actividades de aprendizaxe
Bloque 1. O 
medio físico

b,e,f,g,h B1.1. Localización. Latitude e lonxitude - Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa utilizando datos de 
coordenadas xeográficas.
- Coñece e interpreta os tipos de mapas temáticos. Clasifica e distingue tipos de mapas.

Bloque 2. O 
espazo humano

a,b,e,f,g,l,h B2.1. Organización política e territorial de España. - Distingue nun mapa político a distribución territorial de España: Comunidades 
Autónomas, capitais, provincias e illas.
- Elaboración dun esquema-resumo.
- Elaboración dun glosario histórico.

b,e,c,f,g,h B2.2. Sectores de actividade económica. - Compara a poboación activa de cada sector nun país europeo e nun país en vías 
de desenvolvemento e analiza o diferente grao de desenvolvemento que amosan eses 
datos.
- Elaboración dun esquema-resumo.
- Elaboración dun glosario histórico.
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b,c,e,f,g,h B2.3. Sectores económicos en Europa, en España e en Galicia. - Informe e exposición sobre o sector primario nun país europeo.
- Análise dunha industria nun país europeo
- Elaboración dun esquema-resumo.
- Elaboración dun glosario histórico.
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- Comentario de textos.
b,e,f,g,h B2.4. Sistemas económicos do mundo. - Informe e exposición sobre o sector primario nun país en vías de desenvolvemento.

- Elaboración dun esquema-resumo.
- Elaboración dun glosario histórico.
- Análise dunha industria nun país en vías de desenvolvemento.
- Comentario de textos.

b,c,e,f,g,h,l,m,o B2.5. Aproveitamento e futuro dos recursos naturais. 
Desenvolvemento sustentable.

- Define os desenvolvemento sustentable e describe conceptos clave relacionados con él.
- Procura de información sobre as “cidades máis verdes” do planeta.
- Elaboración dun esquema-resumo.
- Elaboración dun glosario histórico.
- Comentario de textos.

b,e,f,g,h B2.6. Recursos naturais e actividades agrarias. - Interpretación e análise de mapas.
- Interpretación e análise de datos estatísticos.
- Traballo de investigación sobre o fracking.
- Elabora un mapa sobre localización de materias primas e fontes de enerxía.
- Traballo de investigación sobre os cultivos modificados xenéticamente: vantaxes e
inconvintes.
- Elaboración dun esquema-resumo.
- Elaboración dun glosario histórico.
- Comentario de textos.

b,c,e,f,g,h,m B2.7. Pesca: tipos e problemática. - Interpretación e análise de datos estatísticos.
- Interpretación e análise de mapas.
- Procura información sobre a explotación dos caladoiros de pesca, usando recursos 
impresos e dixitais.
- Elaboración dun esquema-resumo.
- Elaboración dun glosario histórico.
- Comentario de textos.

b,e,f,g,h B2.8. Sector industrial. Rexións industrializadas do mundo. - Interpretación e análise de datos estatísticos.
- Interpretación e análise de mapas.
- Elabora un mapa dos países maís industrializados do mundo, empregando lendas e 
símbolos adecuados
- Elaboración dun esquema-resumo.
- Elaboración dun glosario histórico.
- Comentario de textos.

b,e,f,g,h B2.9. Actividades terciarias: transporte. - Interpretación e análise de datos estatísticos.
- Interpretación e análise de mapas.
- Elabora un mapa de fluxos de materias primas e comercio internacional.
- Análise da evolución do turismo en España.
- Elaboración dun esquema-resumo.
- Elaboración dun glosario histórico.
- Comentario de textos.

b,e,f,g,h B2.10. Actividades terciarias: comercio.
b,e,f,g,h B2.11. Turismo.

b,c,e,f,g,h,m B2.12. Causas do desenvolvemento desigual no mundo. Débeda externa. - Informe sobre comercio exterior e débeda externa nun país en vías de desenvolvemento.
- Elaboración dun esquema-resumo.
- Elaboración dun glosario histórico.
- Comentario de textos.

b,c,d,e,f,g,h B2.13. Tensións mundiais e subdesenvolvemento. Solucións ao problema. - Sinala áreas de conflito bélico nun mapamundi e relacionaas con factores económicos.
- Elaboración dun esquema-resumo.
- Elaboración dun glosario histórico.
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- Comentario de textos.

Bloque 2. A 
historia7

f,l,o B3.1. Relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da historia - Remuíño de ideas sobre os usos na actualidade dunha disciplina como a Historia.
- Produción dun texto argumentativo a respecto deste tema.

h,l,o B3.2. Fontes históricas. - Observación e clasificación de diferentes tipos de fontes históricas nun cadro sinóptico 
e deducción das información diversas que nos pode aportar.
- Lectura e manexo na aula de diferentes fontes.
- Obtención de información de fontes iconográficas.

l,o B3.3. Cambio e continuidade. - Actividade de comprensión lectora a partir dun texto sinxelo que aborda estes dous 
aspectos
na Historia

f,l,o B3.4. Tempo histórico. - Práctica de conversión de anos a séculos, lustros, décadas…e viceversa. E repaso da 
súa expresión en número romanos.
- Lectura comprensiva dun texto sinxelo que aborde a periodización do tempo en idades 
para o seu estudo, e outros calendarios distintos ao occidental.
- Interpretación de liñas do tempo.

h,l,o B3.5. Vocabulario histórico e artístico. - Elaboración dun glosario histórico e artístico ao longo dos temas.
g,l B3.6. Idade Moderna: concepto e datación. - Interpretación de textos históricos.

- Análise de mapas históricos.
- Interpretación de liñas do tempo.

f,g,h,l,n B3.7. Renacemento e Humanismo: alcance posterior. - Interpretación de textos históricos.
- Análise de mapas históricos.
- Análise das consecuencias dun feito histórico.

l,n,o B3.8. Arte renacentista e barroca. - Análise e comentario de obras artísticas.
- Análise de conxuntos arquitectónicos.
- Interpretación de textos históricos.
- Obtención de información da vida cotiá a partir dun cadro.

g,l,h,n,o B3.9. Principais manifestacións da cultura dos séculos XVI e XVII. - Comentario de texto.
- Coñecemento dunha época a través do cine.
- Interpretación de textos históricos.
- Obtención de información da vida cotiá a partir dun cadro.

a,c,d,g,l B3.10. Estado moderno: monarquías autoritarias, parlamentarias e absolutas. - Interpretación de textos históricos.
- Análise de mapas históricos.
- Análise das consecuencias dun feito histórico.
- Comparar casos: Francia e Inglaterra.

a,c,d,g,l B3.11. Monarquías modernas: unión dinástica de Castela e Aragón. Posición de 
Galicia.

- Interpretación de textos históricos.
- Análise de mapas históricos.
- Análise das consecuencias dun feito histórico.

f,g,h,l,m B3.12. Descubertas xeográficas: Castela e Portugal. Conquista e colonización de 
América.

- Interpretación de textos históricos.
- Análise de mapas históricos.
- Análise das consecuencias dun feito histórico.
- Utilización de distintos testemuños para adquirir unha opinión propia.

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

- Interpretación de textos históricos.
- Análise de mapas históricos.
- Comparación de mapas.
- Análise das consecuencias dun feito histórico.
- Interpretación de liñas do tempo.

.
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d) Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como consecuencia dos seus resultados.

As probas de avaliacio� n inicial deben ter como obxectivo a deteccio� n das dificultades de aprendizaxe e os obxectivos curriculares non acadados

no alumnado do nivel. Os seus resultados permitiranos a elaboracio� n de programas de reforzo especí�ficos ou cambios na programacio� n para

suplir as carencias detectadas.

Dentro das materias da a� rea, consideramos que antes de realizar un instrumento de avaliacio� n inicial, debemos ter en conta as seguintes premisas:

 Que esperamos que saiba o alumnado neste momento.

 Que destrezas e habilidades deben ter ou deben adquirir.

 Que grao de con" ecemento ten" en do vocabulario especí�fico da materia.

 Cal e�  o seu nivel de comprensio� n de textos.

Ademais, calquera proba ou instrumento de avaliacio� n inicial debera�  valorar diferentes tipos de contidos e utilizar diferentes te�cnicas que nos

permitan  ver  a  situacio� n  do  grupo  en  canto  a  su� a  capacidade de expresio� n  (oral  ou  escrita),  comprensio� n  lectora  e  lectura en voz  alta,

interpretacio� n de imaxes, gra� ficos e mapas e comprensio� n de nocio� ns ba� sicas (tempo, cambio-continuidade, causalidade...). Así�  mesmo, tame�n se

observara�n as diferentes actitudes e habilidades do grupo en canto a expresio� n oral, participacio� n, respecto da quenda de palabra... Todas estas

probas e observacio� ns sera�n recollidas polas docentes nos seus cadernos.

As probas de avaliacio� n inicial realizaranse de forma individualizada nos primeiros dí�as de clase, e os seus resultados sera�n contrastados co resto

do equipo docente de cada grupo para elaborar unha estratexia de ensino-aprendizaxe conxunta nas avaliacio� ns iniciais do centro.

e) Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso que corresponda.

A educacio� n en valores debe estar presente en toda accio� n educativa, pois a su� a incorporacio� n ao proceso educativo redundara�  na calidade e na

amplitude da formacio� n adquirida polo alumnado. A materia de Xeografí�a e Historia cumpre un papel ba� sico de punto de encontro de contidos

e de valores diversos, os cales se traballara�n de dous xeitos diferentes. Por un lado, de maneira ininterrompida, en cada clase, a trave�s do respecto
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da quenda de palabra e da opinio� n dos demais, de tal xeito que se manifeste convivencia, respecto, dia� logo entre posicio� ns diversas, boa expresio� n

–oral e corporal– e bos modais. Por outro, traballaranse os seguintes valores:

* Educación para a tolerancia a para a convivencia. Nun mundo globalizado e con grandes movementos de poboacio� n, o respecto aos demais e�

fundamental para a convivencia nunha sociedade plural.  Nas unidades 2 e 7, traballaremos o concepto globalizacio� n e analizaremos os grandes

movementos de poboacio� n  que esta�n a ter lugar nos nosos dí�as.  incidirase nestes aspectos a escala continental e espan" ola.  Así� mesmo, nas

unidades 9-10 poderase traballar no mesmo aspecto, sobre o eixe temporal das culturas precedentes e, especialmente, no relativo a conquista de

Ame�rica.

* Educación para Europa, a trave�s da unidade dida� ctica 1, se con" ecera�n as orixes da Unio� n Europea e os seus retos e estratexias de futuro.

* Educación para a paz e para os dereitos humanos. A pesar de ser transversal a todas as unidades, insistirase especialmente nelas na

unidade 1 e na 2, onde traballaremos sobre a Declaracio� n dos dereitos humanos.

* Educación para a igualdade entre xéneros, mostrando as causas da situacio� n actual e a necesidade de loitar por unha sociedade igualitaria.

* Educación para o respecto polo medio ambiente.  O respecto ao medio ambiente e�  un dos eixos vertebradores da nosa materia e í�molo

traballar dende diversos puntos de vista. De xeito particular, na unidade 6.

* Educación para a saúde, explicando que factores xeoecono� micos que determinan dalgu� n xeito a calidade de vida das persoas. As sete primeiras

UUDD sera�n propicias para tratar estes contidos.

* Educación para o consumo e para as novas tecnoloxías, fundamental ante o deterioro constante do medio ambiente e a escaseza dos recursos

naturais. Ao longo de todo o curso, ademais da concienciacio� n no respecto polo material utilizado, estes contidos abordaranse de modo concreto

nas unidades 5 e 6, referidas ao sector servizos e a sustentabilidade medioambiental.

* Educación  en  emprendemento  e  desenvolvemento  persoal,  recorrendo  para  isto  a�  exemplaridade  de  acontecementos  e  personaxes

histo� ricas. Adema� is, dende a nosa materia contribuiremos ao plan de convivencia do centro, no que se procurara�n coidar as competencias cí�vicas e o

comportamento do alumnado, que por outra banda, neste nivel esta�  participando nas actividades do CPI para favorecer a integracio� n e

convivencia no centro, e previr o acoso escolar.
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Mencio� n especial merece o plan de fomento da lecto-escritura. A lectura, a escritura e a correccio� n ortogra� fica son elementos de importancia

capital para a formacio� n integral do alumnado, que ademais estara�n presentes nos criterios de avaliacio� n e, por conseguinte, na cualificacio� n do

alumnado. Por iso, perseguiremos dous obxectivos claros: conseguir que o alumnado integre a lectura entre os seus ha�bitos cotia� s e favorecer o

desenvolvemento da competencia en comunicacio� n linguG í�stica.

A tal fin, incorporaranse tarefas de lectura e de escritura ao currí�culo da materia de Xeografí�a e Historia de 3º de ESO. Por exemplo, a trave�s de

lecturas e análises de textos,  que melloren a ortografí�a  e capacidade de comunicacio� n do alumnado. Para dita tarefa proporanse fragmentos,

columnas ou seccio� ns da prensa diaria ou extractos de textos literarios e histo� ricos relacionados cos contidos curriculares. Sobre estes textos, as

docentes incidira�n  especialmente  na adquisicio� n  de  novo vocabulario para o alumnado.  Así�  mesmo,  proporase unha relacio� n  de  varios  libros,

preferiblemente existentes na biblioteca do centro. Estas lecturas e os traballos asociados a elas sera�n valorados dentro da producio� n do

alumnado, asimesmo podera�n facerse preguntas sobre os libros lidos nos exames.

Neste curso propo� n" ense catro libros como lecturas voluntarias. Os alumnos podera�n realizar calquer outra suxestio� n que debera�  ser aprobada polo
decente: Justo G. Beramendi: [Fragmento de] Vicente Risco no nacionalismo galego.

- Lapidus y Ostrovitianov: Manual de economía política.

- Luther Blisset: Q.

- Ismail Kadare� : El cerco. Alianza Editorial.

Dende esta materia, colaborarase activamente coa biblioteca e as su� as actividades para o fomento da lectura.
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3.4. Xeografía e Historia de 4º de ESO

a) Contribución ao desenvolvemento das competencias clave.

Estándares de aprendizaxe

Competencias Clave

CC
L

CM
CC

T

CD CA
A

CS
C

CS
IE

E

CC
EC

XHB1.1.1. Establece, a través da análise de textos, a diferenza entre o Absolutismo e o Parlamentarismo.XHB1.1.2. Distingue conceptos 
históricos como Antigo Réxime e Ilustración.

x x x

XHB1.2.1. Describe as características da cultura da Ilustración. x x x

XHB1.3.1. Aprecia os avances científicos e a súa aplicación á vida diaria, e contextualiza o papel dos científicos na súa propia 
época.XHB1.3.2. Comprende as implicacións do empiricismo e o método científico nunha variedade de áreas.

x x x

XHB10.1.1. Formula posibles beneficios e desvantaxes para as sociedades humanas e para o medio natural dalgunhas consecuencias 
do quecemento global, como o desxeamento do Báltico.XHB10.1.2. Sopesa como unha Europa en guerra durante o século XX pode 
chegar
a unha unión económica e política no século XXI.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.

x x x x

XHB10.2.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión,
duración e simultaneidade.XHB10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.

x x

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

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

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

x x x

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 pros e os contras
.XHB2.2.2. Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das revolucións burguesas do século XVIII, acudindo a 
explicacións causais, e indica os pros e os contras.
XHB2.2.3. Discute as implicacións da violencia empregando diversos tipos de fontes

x x x

XHB3.1.1. Analiza os pros e os contras da primeira Revolución Industrial en Inglaterra. x x x

XHB3.2.1. Analiza e compara a industrialización de diferentes países de Europa, América e Asia, nas súas distintas escalas temporais e 
xeográficas.XHB3.2.1. Compara o proceso de industrialización en Inglaterra e nos países nórdicos.

x x x

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

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

XHB3.5.1. Elabora un eixe cronolóxico, diacrónico e sincrónico, cos principais avances científicos e tecnolóxicos do século XIX. x x x
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XHB4.1.1. Explica razoadamente que o concepto imperialismo reflicte unha realidade que influirá na xeopolítica mundial e nas relacións 
económicas transnacionais.
XHB4.1.2. Elabora discusións sobre eurocentrismo e a globalización.

x x x

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

XHB4.3.1. Diferencia os acontecementos dos procesos, nunha explicación histórica, da I Guerra Mundial.
XHB4.3.2. Analiza o novo mapa político de Europa.XHB4.3.2. Analiza o novo mapa político de Europa. XHB4.3.3. 
Describe a derrota de Alemaña desde a súa propia perspectiva e desde a dos aliados.

x x x

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

XHB5.1.1. Analiza interpretacións diversas de fontes históricas e historiográficas de distinta procedencia.
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.
XHB5.1.3. Discute as circunstancias da loita polo sufraxio da muller. x x x

XHB5.2.1. Explica diversos factores que fixeron posible o auxe do fascismo en CSC,CCL x Europa. x x

XHB5.3.1. Explica as principais reformas durante a II República española, e reaccións a elas. XHB5.3.2.
Explica as causas da Guerra Civil española no contexto europeo e internacional.

x x

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

XHB6.2.1. Sitúa nun mapa as fases da GC.
XHB6.2.2. Dá unha interpretación de por que rematou antes a guerra europea que a mundial.
XHB6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa das causas e as consecuencias da II Guerra Mundial, a distintos niveis temporais e 
xeográficos

X x x

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

XHB6.4.1. Utilizando fontes históricas e historiográficas, explica algúns dos conflitos enmarcados na época da Guerra Fría. 
XHB6.4.2. Describe as consecuencias da guerra de Vietnam

X x x

XHB6.5.1. Describe os feitos relevantes do proceso descolonizador.
XHB6.5.2. Distingue entre contextos diferentes do mesmo proceso, por exemplo, África subsahariana (anos 50 e 60) e a India (1947).

X x x

XHB7.1.1. Explica os avances dos réximes soviéticos e do "Welfare State" en Europa.
XHB7.1.2. Recoñece os cambios sociais derivados da incorporación da muller ao traballo asalariado. X x x

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

XHB7.3.1. Coñece a situación da posguerra e a represión en España, así como as fases da ditadura de FrancoXHB7.3.2. Discute como 
se entende en España e en Europa o concepto de memoria histórica

X x x

XHB8.1.1. Interpreta o renacemento e o declive das nacións no novo mapa político europeo desa épocaXHB8.1.2. Comprende os 
proles e contras do estado do benestar.

x x

XHB8.2.1. Analiza aspectos políticos, económicos e culturais dos cambios producidos tralo colapso da URSS. x x x
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XHB8.3.1. Compara interpretacións sobre a Transición española nos anos CSC,CAA,CCL x setenta do século XX e na actualidade.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.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.

x x x

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

XHB9.1.1. Procura na prensa novas dalgún sector con relacións globalizadas, e elabora argumentos a favor e en contra.XHB9.1.2. 
Elabora discusións sobre o,CSIEE eurocentrismo e a globalización.

x x x x x

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

x x x x

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.

x x x x x x x

RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COAS COMPETENCIAS CLAVE 28 5 3 28 37 3 2

A proba inicial está deseñada como proba de competencias xerais acadadas polo alumnado nos cursos anteriores e tamén como proba de
madurez para o alumnado deste ultimo curso da ESO.

b) Contidos, concreción de estándares, temporalización, grao mínimo de consecución dos estándares e procedementos e instrumentos 
de avaliación.



100

Temporalización:

Unidade Didáctica Contidos Estándares de aprendizaxe Temporalización

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

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

sesións

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

B1.2. Ilustración. XHB1.2.1. Describe as características da cultura da 
Ilustración e as implicacións que ten nalgunhas 
monarquías.

Revolucións liberais B2.1. Revolucións burguesas nos séculos XVIII
e XIX: bases

ideolóxicas
(liberalismo,nacionalismo e rexionalismo),
económicas e sociais; principais consecuencias

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

15 sesións

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.

B2.2. Revolucións burguesas nos séculos XVIII
e XIX: periodización e feitos principais.
Restauración. Procesos unificadores e
independentistas. O caso español

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.

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

XHB2.2.3.  Discute  as    implicacións 
empregando diversos tipos de fontes.

da violencia

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

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

12 sesións

B3.2. Revolución Industrial: 
Bretaña ao resto de Europa.

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

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

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

XHB3.3.1. 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?

XHB3.4.1. Especifica algunhas repercusións políticas como 
consecuencia dos cambios económicos en España.
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B3.5. A ciencia no século XIX. XHB3.5.1. Elabora un eixe cronolóxico, diacrónico e
sincrónico, cos principais avances científicos e tecnolóxicos
do século XIX.

A época do imperialismo e a I Guerra
Mundial

B4.1. O imperialismo no século XIX: concepto XHB4.1.1. Explica razoadamente que o concepto
imperialismo reflicte unha realidade que influirá na
xeopolítica mundial e nas relacións económicas
transnacionais.

12 sesións

XHB4.1.2. Elabora discusións sobre eurocentrismo e a 
globalización

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

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

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

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

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

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

B4.4. Revolución Rusa. XHB4.4.1. Contrasta algunhas interpretacións do alcance da
Revolución Rusa na súa época e na actualidade.

B4.5. A arte no século XIX. XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, esculturas e 
exemplos arquitectónicos da arte do século XIX.

XHB4.5.2. Compara movementos artísticos europeos e 
asiáticos.

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

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

15 sesións

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.

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

B5.2. Fascismo italiano e nazismo alemán XHB5.2.1. Explica diversos factores que fixeron posible o 
auxe do fascismo en Europa.

B5.3. II República española e a Guerra Civil. XHB5.3.1. Explica as principais reformas durante a II 
República española, e reaccións a elas.

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

Causas e consecuencias da II GM B6.1. Orixes da II Guerra Mundial. XHB6.1.1. Recoñece a xerarquía causal (diferente 
importancia dunhas causas ou outras segundo as 
narrativas).

9 sesións
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B6.2. Desenvolvemento da II Guerra Mundial:
extensión, fases, formas de guerra e principais
consecuencias.

XHB6.2.1. Sitúa nun mapa as fases do conflito

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

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

B6.3. O Holocausto. XHB6.3.1. Recoñece a significación do Holocausto na 
historia mundial.

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

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

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

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

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

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

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

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

12 sesións

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

B7.2. Crise do petróleo (1973). XHB7.2.1. Compara a crise enerxética de 1973 coa 
financeira de 2008.

B7.3. Ditadura de Franco en España. XHB7.3.1. Coñece a situación da posguerra e a represión en
España, así como as fases da ditadura de Franco

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

O mundo recente B8.1. Formas económicas e sociais do
capitalismo no mundo.

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

9 sesións

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

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

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

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

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

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.

Revolución tecnolóxica e globalización B9.1. A globalización económica: concepto e 
características.

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

6 sesións

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

B9.2. Papel da Revolución Tecnolóxica na 
globalización.

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

B9.3. Consecuencias da
globalización. Relacións 

interrexionais; focos de conflito.

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.

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

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

Ao longo de todo o curso

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

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.

B10.2. Cambio e continuidade. XHB10.2.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos
e outros feitos salientables, utilizando para iso as nocións
básicas de sucesión, duración e simultaneidade.

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

B10.3. Tempo histórico. XHB10.3.1. Entende que varias culturas convivían á vez en 
diferentes enclaves xeográficos.
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B10.4. Vocabulario histórico e artístico: Idade 
Contemporánea.

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

O actual currículo de Xeografía e Historia de 4º da ESO, como tamén o era o da LOE, resulta case imposible de abranguer na súa totalidade dada
a súa enorme extensión. Extensión que tampouco favorece o traballo por competencias, dado que, ademais, é un currículo moi pechado. O
contidos os relacionados cos avances científicos (B1.3, B.35) e a arte (B4.5) e os estándares de aprendizaxe que levan relacionados non serán
obxecto de exame.

Por outra banda, no desenvolvemento desta programación óptase polo estudo diacrónico de determinados fenómenos históricos. É o caso, por
exemplo, dunña liña de estudo que, empezando pola análise do movemento obreiro no século XIX (B3.3), camiñará cara á revolución rusa
(B4.4) e o colapso do sistema soviético (B8.2). Un percorrido diacrónico semellante será o estudo das crises económicas do capitalismo,
empezando pola do 29 (B5.1), continuando pola do petróleo (B7.2), para rematar coa crise de 2008. Tamén os contidos relacionados coa historia
de España serán abordados dende esta perspectiva: República, Guerra Civil (B5.3), ditadura franquista (B7.3) e transición (B8.3).

Esta opción implica a ruptura da orde das unidades didácticas, tal e como aparece no currículo oficial. Comezaremos polo Antigo Réxime
(Bloque 1), que nos levará ao estudo das Revolucións burguesas (Bloque 2), proceso no que se prestará especial atención aos movementos
nacionalistas de unificación do Século XIX (Italia e Alemaña). Os seguintes bloques serán modificados porque a revolución industrial (Bloque 3)
será abordada incialmente co estudo das primeira e da segunda fase deste fenómeno, que nos levará a súa relación co movemento obreiro. Como
acabamos de comentar, a partir dese punto abriremos unha liña diacrónica que nos leve á Revolución de 1917, ao nacemento da URSS, ao
mundo de bloques e, finalmente á súa desaparición. Dado que 1917 non é fácil de explicar sen a I Guerra Mundial, pecharemos este bloque co
estudo do imperialismo e o fenómeno bélico.

Os fascismos serán obxetivo de atención especial no bloque 5 (Época de Entreguerras). Tal e como apunta a bibliografía, “sen crise económica”
non hai fascismo, polo que será o momento de analizar a crise do 29 e outras crisis económicas do capitalismo (1973 e 2008). De seguido,
pasaremos ao estudo dos movementos fascistas (fascismo italiano e nazismo), o que abre as portas da II Guerra Mundial e da época da Guerra
Fría (bloque 7), na que atenderemos, en primeiro lugar ao franquismo, para pasar ao nacemento do Estado de Israel e ao estudo dun aspecto do
mundo actual: o islamismo.
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Grao mínimo de consecución dos estándares e procedementos e instrumentos de avaliación:

Os procedementos ou técnicas que se empregarán para avaliar o progreso dos alumnos no proceso de aprendizaxe, que aparecen desenvolvidos
na táboa, poden ser agrupados en 3 grandes grupos: Instrumentos de valoración de respostas (exame escrito de cada unidade didáctica, test
quincenal de datas), producións do alumnado (traballos individuais realizados na clase ou en casa; traballos en grupo levados a cabo na clase ou
en casa; presentación orais realizadas na clase…) e , en terceiro lugar, a observación sistemática na aula, recollida no caderno do profesor.

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Procedementos e instrumentos de avaliación*
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.

Comentario de texto individual sobre o pensamento ilustrado no que se 
utilcen correctamente os conceptos históricos que aparecen ao remate 
desta táboa
Elaboración individual dunha liña de tempo
Elaboración en gran grupo dunha táboa comparativa dun mapa de Europa 
arredor de 1800 e o mapa actual
Elaboración dun traballo de grupo sobre fontes locais: Ames á metade do
XVIII. O catastro de Ensenada
Elaboración dun traballo individual sobre lectura de Otero Pedrayo 
Instrumentos de valoración de respostas (exames escritos)

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

Completar cadro sinóptico
Instrumentos de valoración de respostas (exames escritos)

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.

Comentario de texto individual de dous textos de orientación 
historiográfica oposta
Comentario de vídeo sobre Revolución Francesa 
Comentario de textos: Declaración de dereitos do home e 
do
cidadán/declaración de dereitos da muller e da cidadá 
Instrumentos de valoración de respostas (exames escritos)

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.

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.

Elaboración individual dunha liña de tempo
Elaboración en pequeno grupo dunha táboa comparativa dun mapa 
de Europa arredor de 1800 e o mapa actual
Exposición oral de conceptos por parte do alumnado 
Ensaio sobre as concepcións do nacionalismo 
XHB2.2.3. será tratado no Bloque B4.4
Instrumentos de valoración de respostas (exames escritos)

XHB2.2.2. Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha 
das revolucións burguesas do século XVIII, acudindo a explicacións 
causais, e indica os proles e os contras.
XHB2.2.3. Discute as implicacións da violencia empregando diversos tipos
de fontes.

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

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

Elaboración de cadro sinóptico comparando as características da I, da II e 
da III Revolución Industrial a partir de vídeo
Realización en pequeno grupo dun cadro sobre as clases sociais 
Traballo individual sobre a unidade de avaliación de competencias 
históricas sobre O traballo infantil dende a revolución industrial ata os 
nosos días.
Instrumentos de valoración de respostas (exames escritos)

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

XHB3.2.1. Analiza e compara a industrialización de diferentes países de
Europa, América e Asia, nas súas distintas escalas temporais e xeográficas.
XHB3.2.1. Compara o proceso de industrialización en Inglaterra e nos 
países nórdicos.
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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

Véxase B7.3
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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.

Comentario individual dos fragmentos visionados do filme Pago justo.
Incorporaranse datos da actualidade (XHB7.1.2.)
Instrumentos de valoración de respostas (exames escritos)

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.

Comentario individual sobre Acta de Berlín
Completar cadro sinóptico comparando mapa o reparto de África 
(1884/1885) e África actual
Análise por grupos dos contidos eurocéntricos do libro de 
texto Instrumentos de valoración de respostas (exames 
escritos)

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

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.

Elaboración de cadro sinóptico de causas e consecuencias da I GM 
Completar cadro sinóptico comparando mapa de Europa de 1919 e da 
actualidade
Instrumentos de valoración de respostas (exames escritos)

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

XHB4.3.1. Diferencia os acontecementos dos procesos, nunha explicación
histórica, da I Guerra Mundial.
XHB4.3.2. Analiza o novo mapa político de Europa.

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

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.

Realizar cadro sinóptico sobre a Revolución rusa 
Analizar documento sobre o sóviet de 
Petrogrado

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.

Realizar cadro sinóptico sobre as crises do capitalismo 
Instrumentos de valoración de respostas (exames escritos)
Escribir un breve ensaio sobre a historia en perspectiva de xénero 
atendendo aos dereitos de cidadanía e á participación da muller no 
mundo laboral.

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

B5.2. Analizar as causas do auxe dos fascismos en Europa. XHB5.2.1. Explica diversos factores que fixeron posible o auxe do
fascismo en Europa.

Comentario de texto sobre a ideoloxía fascista
Instrumentos de valoración de respostas (exames escritos)

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.

Elaboración en pequeño grupo dun cadro sinóptico que recolla as 
reformas do período republicano
Elaboración en pequeño grupo das causas da Guerra Civil a partir de textos
contrastados
Instrumentos de valoración de respostas (exames escritos)

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

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).

Realizar un cadro sinóptico sobre as causas da II Guerra
Instrumentos de valoración de respostas (exames escritos)

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.

XHB6.2.1. Sitúa nun mapa as fases do conflito. Comparación en pequeno grupo do mapa de Europa en 1942 e o da 
Europa actual
Instrumentos de valoración de respostas (exames escritos)

XHB6.2.2. Dá unha interpretación de por que rematou antes a guerra
europea que a mundial.
XHB6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa das causas e as 
consecuencias da II Guerra Mundial, a distintos niveis temporais e 
xeográficos.

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

XHB6.3.1. Recoñece a significación do Holocausto na historia mundial. Redacción dun texto explicativo sobre un campo de exterminio a través 
da búsqueda en internet
Instrumentos de valoración de respostas (exames escritos)

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.

Comparar mapa de Europa en 1945 e mapa da actualidade 
Convertir en cadro sinóptico o mapa do mundo dos bloques 
Instrumentos de valoración de respostas (exames escritos)XHB6.4.2. Describe as consecuencias da guerra de Vietnam.
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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. Elaboración de liña de tempo cos principais fitos do proceso de 
descolonización
Instrumentos de valoración de respostas (exames escritos)XHB6.5.2. Distingue entre contextos diferentes do mesmo proceso, por

exemplo, África subsahariana (anos 50 e 60) e a India (1947).

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.

XHB7.1.2.: Véxase XHB3.3.1.
Instrumentos de valoración de respostas (exames escritos)

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

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. Elaboración dun cadro sinóptico de causas e consecuencias das crises de 
1929, 1973 e 2008
Instrumentos de valoración de respostas (exames escritos)

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

Análise individual dos fragmentos visionados do filme Las tres rosas. 
Redacción dunha crónica sobre a charla do ex preso político 
Instrumentos de valoración de respostas (exames escritos)XHB7.3.2. Discute como se entende en España e en Europa o concepto de

memoria histórica
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

Cometario de dous textos que contrapoñan Estado do Benestar e Estado 
neoliberal
Instrumentos de valoración de respostas (exames escritos)XHB8.1.2. Comprende os proles e contras do estado do benestar.

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

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

Véxase XHB4.4.1.
Instrumentos de valoración de respostas (exames escritos)

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

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

Elaborar unha crónica sobre a charla do ex preso político 
Construír unha liña de tempo cos principais fitos da transición 
Redactar un ensaio sobre a violencia política
Instrumentos de valoración de respostas (exames escritos)

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.
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.

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.

Comentar unha noticia sobre o impacto da globalización na vida cotiá 
Instrumentos de valoración de respostas (exames escritos)

XHB9.1.2. Elabora discusións sobre o eurocentrismo e a globalización.
B9.2. Identificar algúns dos cambios fundamentais que
supón a Revolución Tecnolóxica.

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

Redactar un ensaio sobre o impacto da globalización na vida cotiá 
Instrumentos de valoración de respostas (exames escritos)

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

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

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

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

Completar un ensaio sobre o impacto da globalización na vida cotiá con 
aspectos relacionados coa tecnoloxía
Instrumentos de valoración de respostas (exames escritos)
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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.

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

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

A longo de todo o curso. Véxase relación ao final desta táboa. 
Elaboración de liñas de tempo
Elaboración de táboas comparativas que reflictan cada un dos mapas
esixidos co mapa actual
Presentación oral e escrita dos conceptos esixidos 
Instrumentos de valoración de respostas (exames escritos)

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

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.

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

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

*Mínimos exisibles (realízase unha selección e agrupación dos mínimos exisibles en relación cos seus estándares de aprendizaxe):

XHB1.1.1. Diferenciar Absolutismo e Parlamentarismo.

XHB1.1.2. Diferenciar Antigo Réxime e Ilustración.

XHB2.1.1. e XHB2.2.1. Explicar as razóns das revolucións burguesas

XHB2.1.2. Saber valorar e criticar as fontes históricas.

XHB2.2.2. Redactar un texto narrativo sobre os procesos de unificación alemán e italiana. 

XHB2.2.3. e XHB8.3.3. Recoñecer os fenómenos da violencia política.

XHB3.3.1. XHB5.1.3. e XHB7.1.2. Entender a perspectiva de xénero na historia: “sufraxio universal” e mundo laboral 

XHB4.1.1. e XHB4.2.1. Recoñecer situacións de subordinación entre estados

XHB4.1.2. e XHB9.1.2. Coñecer o significado do eurocentrismo e de 

globalización XHB4.3.2. Distinguir o mapa da Europa de 1919 e da Europa actual
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XHB4.4.1. Explicar os significados da Revolución Rusa e da desaparición da URSS

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

XHB5.1.2. e XHB7.2.1. Comparar as crises do capitalismo (1929, 1973 e 2008)

XHB5.2.1. Explicar as causas dos fascismos

XHB5.3.1. Explicar as principais reformas da II República española

XHB5.3.2. Explicar as causas da Guerra Civil española

XHB6.2.3. Elaborar unha narrativa explicativa das causas e as consecuencias da II Guerra Mundial 

XHB6.3.1. Recoñecer a significación do Holocausto

XHB6.4.1. Explicar as causas do conflito Israel/Palestina. 

XHB6.5.1. Narrar os feitos relevantes do proceso descolonizador 

XHB7.3.1. Relacionar ditadura franquista e represión

XHB7.3.2. Recoñecer as pegadas do franquismo na sociedade actual 

XHB8.1.2. Recoñecer na contorna persoal os trazos do estado do benestar

XHB8.3.1. Entender o significado da Transición española

XHB9.1.1., XHB9.2.1. e XHB9.3.1. Recoñecer os fenómenos da globalización na vida cotiá 

XHB10.1.1. Valorar o impacto da globalización a nivel mundial
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XHB10.1.3. Analizar na vida cotiá persoal e familiar o impacto das revolucións industrial e tecnolóxica
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XHB10.2.1. Ordenar temporalmente feitos históricos (véxase relación de Datas). 

XHB10.2.2. Ler mapas históricos (véxase relación de Mapas).

XHB10.3.1. Recoñecer e respectar na contorna propia a coexistencia de identidades múltiples e diferentes 

XHB10.4.1. Utilizar con precisión o vocabulario histórico (véxase relación de Conceptos)

Datas (Bloque 10.1. 10.2):

Datas Historia Universal 

Revolucións industriais 

XV-XVIII: Antigo Réxime

XVIII: Despotismo ilustrado 

1776: independencia dos EUA 

1789: Revolución francesa

1805-1815: Imperio Napoleónico

1815: Europa da Restauración ou de Metternich 

1820, 1830, 1848: Revolucións burguesas

1848: Manifesto comunista. Manifesto de Séneca Falls

1870 Nacionalismos: Procesos de unificación (Italia, Alemaña)
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1871 Comuna de París

1870-1914: Época do imperialismo 

1884-85: Conferencia de 

Berlín

1914-1918: Primeira Guerra Mundial

1917: Revolución rusa. Nacemento da 

URSS 1918-1939: Época de Entreguerras

1922: Ascenso de Mussolini ao poder 

1933: Ascenso de Hitler ao poder

1929 Gran Depresión

1939-1945: Segunda Guerra Mundial 

1945: Proceso de descolonización

1945-1991: Bloques e Guerra Fría

1948: Nacemento do Estado de 

Israel 1973: Crise do petróleo

1985: Perestroika
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1989: Caída do muro de Berlín

Datas Historia de España
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1808-1814: Guerra da independencia

1812: Cortes e Constitución de 

Cádiz 1814-1833: Fernando VII

1833-1868: Isabel II

Guerra carlista

1868-1874: Sexenio revolucionario

1873-1874: I República

1874: Restauración: Afonso XII, Afonso 

XIII 1898: Perda de Cuba e Filipinas

1917: Folga revolucionaria

1923-1929: Ditadura de Primo de Rivera

Guerra de Marrocos

1931-1939: II República

1936-1939: Guerra Civil

1936-1975: Franquismo
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1978: Constitución
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Mapas históricos (Bloque 10.3):

Europa arredor de 1800, Europa 1812, Europa 1815, Europa 1848, Europa 1870, Europa 1914, Europa 1942, Europa 1945, Europa na
actualidade, África 1884/1885, Asia colonial.

Vocabulario histórico mínimo esixible (Bloque 10.4):

Anarquismo, Antigo Réxime, arancel, burguesía, capitalismo, carlismo, cártel, catastro, censo, centralización, cidadán/cidadá, clase social,
colonia, concordato,  constitución,  crise  de  escaseza  o  de  subsistencia,  desamortización,  despotismo  ilustrado,  Estados  xerais,  estamento,
fidalguía, fordismo, foro, golpe de Estado, gremio, hexemonía, holding, Ilustración, imperialismo, industrialización, inflación, internacionalismo,
Liberalismo,  liberalismo económico,  librecambismo,  ludismo,  metrópole,  monarquía  absoluta de  dereito  divino,  monarquía  parlamentaria,
morgado, nacionalismo, parlamento, poder executivo, poder lexislativo, poder xudicial, puntos cardinais, proletariado, proteccionismo, república,
revolución industrial, rexencia, réxime demográfico, réxime señorial, señorío, separación de poderes, sindicato, sistema a domicilio, soberanía,
soberanía nacional, socialismo, súbdito, sufraxio censitario, sufraxio universal, sufraxismo, taylorismo, trust.

Personaxes históricos

Concepción Arenal, Bakunin, Bismarck, Churchill, Engels, Filipe V de Borbón, Franco, Gandhi, Che Guevara, Gorbachov, Olympe de Gouges,
Hitler, Kennedy, Lenin, Locke, Rosa Luxemburg, Mandela, Mao, Marx, Metternich, Louise Michel, Montesquieu, Mussolini, Napoleón, Emily
Pankhurst, Proudhon, Robespierre, Rosa Parker, Rousseau, Franklin D. Roosevelt, Eleanor Roosevelt, Adam Smith, Stalin, Trotsky, Voltaire,
James Watt, Woodrow Wilson.

Comentario de documentos  (texto, fotografía, mapa, gráfica) sen pautar, de forma que o resultado sexa un texto coherente, ordenado, ben
estruturado (introducción, análise dos contidos, conclusión), con referencias directas ao documento comentado e que respecte as reglas de
redacción e de ortografía. No caso de que se utilicen bibliografía/webgrafía ha de estar correctamente citada.

Redacción de ensaios  (Entre 600 e 1500 palabras) sobre temas históricos de forma que o resultado sexa un texto coherente, ordenado, ben
estruturado (introducción, análise dos contidos, conclusión) que respecte as reglas de redacción e de ortografía. No caso de que se utilicen
bibliografía/webgrafía ha de estar correctamente citada.
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Contidos e actividades de aprendizaxe
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Bloque Obxectivos Contidos Actividades de aprendizaxe
Bloque 1. O

século  XVIII  en
Europa ata 1789

a, c, d, g, h, l, ñ B1.1. Século XVIII en Europa: do feudalismo ao absolutismo e o parlamentarismo
das minorías. Francia, Inglaterra, España e Galicia.

Lectura de noticias de prensa sobre a 
democracia Explicacións do profesor
Liña de tempo
Comentario de texto (monarquía absoluta, ilustración)
Comentario de mapas (O mundo arredor de 1800/mundo actual; Europa arredor de 
1800/Europa actual)
Análise de gravados franceses sobre a sociedade estamental (muller)
Traballo sobre fontes locais: Ames á metade do XVIII. O catastro de Ensenada
Lectura de Otero Pedrayo

f, h, l, n, ñ B1.2. Ilustración.

Bloque 2. A era
das revolucións
liberais

a, c, d, g, h, l B2.1. Revolucións burguesas nos séculos XVIII e XIX: bases ideolóxicas
(liberalismo,nacionalismo e rexionalismo), económicas e sociais; principais 
consecuencias

Lectura de noticias de prensa sobre movementos nacionalistas 
Explicacións do profesor
Liña de tempo (revolucións burguesas)
Comentario de mapas : Europa 1812, 1815, 1848, 1870, Europa actual
Comentario de mapas: unificación de Alemaña e de Italia
Vídeo sobre Revolución Francesa
Comentario de textos: Declaración de dereitos do home e do cidadán/declaración de 
dereitos da muller e da cidadá
Comentario de textos sobre os movementos nacionalistas

a, c, d, g, h, l, ñ B2.2. Revolucións burguesas nos séculos XVIII e XIX: periodización e feitos 
principais. Restauración. Procesos unificadores e independentistas.

Bloque 3. A 
Revolución 
Industrial

f, g, h, l B3.1. Revolución Industrial: concepto; factores económicos, sociais e ideolóxicos
que a fan posible.

Lectura de noticias de prensa sobre conflictividade laboral 
Explicacións do profesor, especialmente sobre o movemento obreiro
Liña de tempo: Comuna de París, Revolución bolxevique, bloque soviético, caída do muro de 
Berlín, desparición da URSS)
Comentario do vídeo sobre Revolución Industrial
Análise de gravados e pinturas do XIX sobre obradoiros e fábricas 
Realización dun cadro sobre as clases sociais
Cadro sinóptico sobre as ideoloxías anticapitalistas 
Visionado e análise de fragmentos do filme Pago justo
Unidade de avaliación de competencias históricas sobre O traballo infantil dende 
a revolución industrial ata os nosos días.

g, h, l B3.2. Revolución Industrial: desde Gran Bretaña ao resto de Europa.
a, c, d, h, l, m B3.3. Consecuencias da Revolución Industrial. Movemento obreiro (orixes, 

ideoloxías e formas de organización).

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

g, h, l B4.1. O imperialismo no século XIX: concepto. Lectura de noticias de prensa sobre III Revolución industrial 
Explicacións do profesor
Liñas de tempo: imperialismo e descolonización
Comentario de mapas: conferencia de Berlín, reparto de Asia, mapa mundial 
actual Análise de gravados da época: a carga do home branco, reparto de África
Lectura dun capítulo de El sueño del celta, de Vargas Llosa, ou de La guerra de las 
trincheras, de Jacques Tardi

g, l B4.2. Imperialismo: causas, desenvolvemento e consecuencias.
g, h, l B4.3. Causas e consecuencias da Gran Guerra (1914-1919) ou I Guerra Mundial.

a, c, d, g, h,l B4.4. Revolución Rusa. Véxase B3.3
Bloque 5. A 
época de 
entreguerra
s (1919-
1945)

g, h, l B5.1. Período de entreguerras: do final da Gran Guerra ao crac do 29 e a Gran 
Depresión.

Noticias de prensa sobre a crise 
económica Explicación do profesor
Liña de tempo

a, c, d, h, l B5.2. Fascismo italiano e nazismo alemán. Noticias de prensa sobre 
racismo Explicación do profesor
Liña de tempo
Realización da unidade didáctica De cristais e muros (explicacións do profesor, redacción 
individual de textos sobre vídeo, comentario en gran grupo sobre textos literarios, 
búsqueda de información en internet)
Lectura de Enderezo descoñecido, de Kressmann Taylor

a, c, d, g, h, l B5.3. II República española e a Guerra Civil. Véxase B7.3
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Bloque 6. As 
causas e 
consecuencias da 
II Guerra Mundial
(1939-1945)

g, l B6.1. Orixes da II Guerra Mundial. Liña de tempo
Cadro comparativo de mapas de Europa en 1942 e mapa actual 
Expliación do profesor
Realización da unidade didáctica De cristais e muros (explicacións do profesor, redacción 
individual de textos sobre vídeo, comentario en gran grupo sobre textos literarios, 
búsqueda de información en internet)
Lectura de Maus, de Art Spiegelman.

g, h, l B6.2. Desenvolvemento da II Guerra Mundial: extensión, fases, formas de guerra e
principais consecuencias

a, d, l B6.3. O Holocausto.
g, h, l B6.4. Nova xeopolítica mundial: Guerra Fría e plans de reconstrución posbélica.
a, d, g, h, l B6.5. Procesos de descolonización en Asia e África.

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

a, d, g, h, l B7.1. Evolución dos bloques soviético e capitalista. O "Welfare State". Véxase B.5 e B.6

f, g, h, l, m B7.2. Crise do petróleo (1973). Véxase B.5.1

a, c, d, g, h, l, ñ B7.3. Ditadura de Franco en España. Noticias de prensa 
Explicación do profesor 
Liña de tempo
Visionado de fragmentos de Las trece rosas
Charla dun ex preso político
Unidade de avaliación de competencias históricas Emigrantes españois de onte e de hoxe

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

a, d, g, l B8.1. Formas económicas e sociais do capitalismo no mundo. Véxase B5
a, d, g, h, l B8.2. Colapso dos réximes soviéticos e as súas consecuencias. Vésaxe B5
a, c, d, g, h, l, ñ B8.3. Transición política en España: da ditadura á democracia (1975-1982). Vésaxe B7.3

Bloque 9.
A 

Revolución 
Tecnolóxica e a 
globalización

a 
finais do século 
XX e principio do 
XXI

e, g, h, l B9.1. A globalización económica: concepto e características. Vésaxe B5

e, f, g, h, l B9.2. Papel da Revolución Tecnolóxica na globalización. Vésaxe B5

e, g, h, l, m, ñ B9.3. Consecuencias da globalización. Relacións interrexionais; focos de conflito. Realización da unidade didáctica De cristais e muros (explicacións do profesor, redacción
individual de textos sobre vídeo, comentario en gran grupo sobre textos literarios, 
búsqueda de información en internet)

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

g, h, l, ñ B10.1. Relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da historia e a
xeografía.

Explicacións do profesor
Análise de mapas que recollen fenómenos analizados diacrónicamente
Elaboración de liñas de tempo que recollan a análise diacrónica de determinados fenómenos
Comparación de mapas do presente con outros momentos históricos anteriores

f, l, ñ B10.2. Cambio e continuidade.

f, l, ñ B10.3. Tempo histórico.

h, l, ñ B10.4. Vocabulario histórico e artístico: Idade Contemporánea.

*Mínimos exisibles (realízase unha selección e agrupación dos mínimos exisibles en relación cos seus estándares de aprendizaxe):
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- Contidos e actividades de aprendizaxe
Bloque Obxectivos Contidos Actividades de aprendizaxe
Bloque 1.

O
a, c, d, g, h, l, ñ B1.1. Século XVIII en Europa: do feudalismo ao absolutismo e o parlamentarismo

das minorías. Francia, Inglaterra, España e Galicia.
Lectura de noticias de prensa sobre a democracia
Explicacións do profesor

século XVIII en 
Europa ata 1789

f, h, l, n, ñ B1.2. Ilustración. Liña de tempo
Comentario de texto (monarquía absoluta, ilustración)
Comentario de mapas (O mundo arredor de 1800/mundo actual; Europa arredor de 
1800/Europa actual)
Análise de gravados franceses sobre a sociedade estamental (muller)
Traballo sobre fontes locais: Ames á metade do XVIII. O catastro de Ensenada
Lectura de Otero Pedrayo

Bloque 2. A era
das revolucións
liberais

a, c, d, g, h, l B2.1. Revolucións burguesas nos séculos XVIII e XIX: bases ideolóxicas 
(liberalismo,nacionalismo e rexionalismo), económicas e sociais; principais 
consecuencias

Lectura de noticias de prensa sobre movementos nacionalistas 
Explicacións do profesor
Liña de tempo (revolucións burguesas)
Comentario de mapas : Europa 1812, 1815, 1848, 1870, Europa 
actual Comentario de mapas: unificación de Alemaña e de Italia
Vídeo sobre Revolución Francesa
Comentario de textos: Declaración de dereitos do home e do cidadán/declaración de 
dereitos da muller e da cidadá
Comentario de textos sobre os movementos nacionalistas

a, c, d, g, h, l, ñ B2.2. Revolucións burguesas nos séculos XVIII e XIX: periodización e feitos 
principais. Restauración. Procesos unificadores e independentistas.

Bloque 3. A 
Revolución 
Industrial

f, g, h, l B3.1. Revolución Industrial: concepto; factores económicos, sociais e ideolóxicos
que a fan posible.

Lectura de noticias de prensa sobre conflictividade laboral 
Explicacións do profesor, especialmente sobre o movemento obreiro
Liña de tempo: Comuna de París, Revolución bolxevique, bloque soviético, caída do muro de 
Berlín, desparición da URSS)
Comentario do vídeo sobre Revolución Industrial
Análise de gravados e pinturas do XIX sobre obradoiros e fábricas 
Realización dun cadro sobre as clases sociais
Cadro sinóptico sobre as ideoloxías anticapitalistas 
Visionado e análise de fragmentos do filme Pago justo
Unidade de avaliación de competencias históricas sobre O traballo infantil dende 
a revolución industrial ata os nosos días.

g, h, l B3.2. Revolución Industrial: desde Gran Bretaña ao resto de Europa.
a, c, d, h, l, m B3.3. Consecuencias da Revolución Industrial. Movemento obreiro (orixes, 

ideoloxías e formas de organización).

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

g, h, l B4.1. O imperialismo no século XIX: concepto. Lectura de noticias de prensa sobre III Revolución industrial 
Explicacións do profesor
Liñas de tempo: imperialismo e descolonización
Comentario de mapas: conferencia de Berlín, reparto de Asia, mapa mundial 
actual Análise de gravados da época: a carga do home branco, reparto de África
Lectura dun capítulo de El sueño del celta, de Vargas Llosa, ou de La guerra de las 
trincheras, de Jacques Tardi

g, l B4.2. Imperialismo: causas, desenvolvemento e consecuencias.
g, h, l B4.3. Causas e consecuencias da Gran Guerra (1914-1919) ou I Guerra Mundial.

a, c, d, g, h,l B4.4. Revolución Rusa. Véxase B3.3
Bloque 5. A 
época de 
entreguerra
s (1919-
1945)

g, h, l B5.1. Período de entreguerras: do final da Gran Guerra ao crac do 29 e a Gran 
Depresión.

Noticias de prensa sobre a crise 
económica Explicación do profesor
Liña de tempo

a, c, d, h, l B5.2. Fascismo italiano e nazismo alemán. Noticias de prensa sobre 
racismo Explicación do profesor
Liña de tempo
Realización da unidade didáctica De cristais e muros (explicacións do profesor, redacción 
individual de textos sobre vídeo, comentario en gran grupo sobre textos literarios, 
búsqueda de información en internet)
Lectura de Enderezo descoñecido, de Kressmann Taylor

a, c, d, g, h, l B5.3. II República española e a Guerra Civil. Véxase B7.3
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g, l B6.1. Orixes da II Guerra Mundial. Liña de tempo



123

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

g, h, l B6.2. Desenvolvemento da II Guerra Mundial: extensión, fases, formas de guerra e
principais consecuencias

Cadro comparativo de mapas de Europa en 1942 e mapa 
actual Expliación do profesor
Realización da unidade didáctica De cristais e muros (explicacións do profesor, redacción 
individual de textos sobre vídeo, comentario en gran grupo sobre textos literarios, 
búsqueda de información en internet)
Lectura de Maus, de Art Spiegelman.

a, d, l B6.3. O Holocausto.
g, h, l B6.4. Nova xeopolítica mundial: Guerra Fría e plans de reconstrución posbélica.
a, d, g, h, l B6.5. Procesos de descolonización en Asia e África.

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

a, d, g, h, l B7.1. Evolución dos bloques soviético e capitalista. O "Welfare State". Véxase B.5 e B.6

f, g, h, l, m B7.2. Crise do petróleo (1973). Véxase B.5.1

a, c, d, g, h, l, ñ B7.3. Ditadura de Franco en España. Noticias de prensa 
Explicación do profesor 
Liña de tempo
Visionado de fragmentos de Las trece rosas
Charla dun ex preso político
Unidade de avaliación de competencias históricas Emigrantes españois de onte e de hoxe

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

a, d, g, l B8.1. Formas económicas e sociais do capitalismo no mundo. Véxase B5
a, d, g, h, l B8.2. Colapso dos réximes soviéticos e as súas consecuencias. Vésaxe B5
a, c, d, g, h, l, ñ B8.3. Transición política en España: da ditadura á democracia (1975-1982). Vésaxe B7.3

Bloque 9.
A 

Revolución 
Tecnolóxica e a 
globalización

a 
finais do século 
XX e principio do 
XXI

e, g, h, l B9.1. A globalización económica: concepto e características. Vésaxe B5

e, f, g, h, l B9.2. Papel da Revolución Tecnolóxica na globalización. Vésaxe B5

e, g, h, l, m, ñ B9.3. Consecuencias da globalización. Relacións interrexionais; focos de conflito. Realización da unidade didáctica De cristais e muros (explicacións do profesor, redacción
individual de textos sobre vídeo, comentario en gran grupo sobre textos literarios, 
búsqueda de información en internet)

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

g, h, l, ñ B10.1. Relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da historia e a
xeografía.

Explicacións do profesor
Comentario de noticias (blog da materia)
Análise de mapas que recollen fenómenos analizados diacrónicamente
Elaboración de liñas de tempo que recollan a análise diacrónica de determinados fenómenos
Comparación de mapas do presente con outros momentos históricos anteriores

f, l, ñ B10.2. Cambio e continuidade.

f, l, ñ B10.3. Tempo histórico.

h, l, ñ B10.4. Vocabulario histórico e artístico: Idade Contemporánea.

c) Concrecións metodolóxicas e materiais didácticos.



124

A metodoloxía didáctica na ESO debe favorecer a capacidade do alumnado para aprender por se mesmo, para traballar en equipo e para aplicar os 
métodos apropiados de investigación. Debe subliñar a relación dos aspectos teóricos das materias coas súas aplicacións prácticas.
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Resulta conveniente utilizar estratexias didácticas variadas, que combinen as estratexias expositivas, as actividades de aplicación e as estratexias
de indagación. Apóstase pola práctica dun método de traballo segundo o cal os profesores decidirán, en cada momento e situación, a metodoloxía
que deberán seguir:

Indutiva. Parte do particular e próximo ao alumno e á alumna para rematar no xeral e máis complexo.

Dedutiva. Parte do xeral para concluír no particular, no ámbito próximo ao alumno e á alumna.

Indagatoria. Baséase na aplicación do método científico.

Activa. Fundaméntase na realización de actividades variadas polo alumnado.

Explicativa. Inspírase en estratexias de explicación.

Mixta. Combina a práctica de máis dun dos métodos anteriores nunha mesma unidade didáctica.

A intervención educativa estimulará a capacidade de aprender a aprender do alumnado dun xeito funcional e significativo.

Presentaremos os contidos en conxuntos temáticos que se desenvolverán na aula organizados en unidades didácticas, de xeito que fomenten a
interdisciplinariedade das ciencias sociais a través da indagación, a investigación o tratamento da información, a análise crítica desa información
e a explicación multicausal dos fenómenos sociais e humanos. É posible que ao longo deste curso 2019-20 se realice un traballo por proxectos no
que interveñan varios departamentos e que terá como eixe a historia das nosas avoas.

Completarase o traballo con dinámicas e traballos  grupais  favorecendo a interacción do alumnado e a aprendizaxe

colaborativa. Libro de texto de referencia: T. Grence e outros, Historia 4º ESO, Ed. Obradoiro-Santillana, 2012.
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Ademáis a Aula Virtual será unha extensión da aula na rede. Na nosa Aula Virtual se compartirán materiais de traballo e de repaso (resumos,
esquemas, mapas, material gráfico e videos), así como aproveitaremos as posibilidades que nos ofrecen as súas palicacións para desenvolver
diferentes tarefas.
Artigos de prensa: o alumnado traballará, ata onde a temporalización da materia o permita, aquelas noticias que teñan algunha relación coa materia.

Ademais dos libros de referencia para o alumnado, o profesorado apoiarase en bibliografía específica, en recursos que proporcionen as tecnoloxías
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da información e da comunicación e en recursos audiovisuais. Ao longo do curso realizaranse traballos e probas de avaliación de competencias
segundo o modelo establecido por Jesús Domínguez en: Pensamiento histórico y evaluación de competencias (Barcelona, Graó, 2015): “O
traballo infantil dende a revolución industrial ata os nosos días” e “Emigrantes españois de onte e de hoxe”. Algunhas unidades didácticas “De
cristais e muros. Da noite dos cristais rotos á caída do Muro de Berlín”, (Íber. Didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia, 76, 2014)
son traballos propostos ao alumnado que intentan traballar a partir de competencias.

d) Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como consecuencia dos seus 

resultados. A proba inicial será a seguinte:

O obxectivo desta proba non é tanto detectar o nivel de coñecementos do alumnado como coñecer o grao de desenvolvemento de deteminadas 
competencias fundamentalmente a de comunicación lingüística, a de aprender a aprender e, en menor medida, a competencia social e cívica.

A proba será presentada nos primeiros día de clase. Os documentos serán lidos en públicos e analizados en gran grupo, marcando aqueles conceptos, 
datas, personaxes, etc. cuxo significado habería que recoller no comentario.

En coherencia cos seus obxectivos, a proba será corrixida sobre os seguintes parámetros: corrección lingüística (redacción, vocabulario
empregado, ortografía), coherencia do texto redactado (estructura da redacción, capacidade de relación dunhas ideas coas outras), contidos
(utilización correcta e explicación dos conceptos fundamentais que aparecen nos documentos).

Á vista dos resultados, cómpre traballar ao longo do curso a mellora, sobre todo, da autonomía do alumnado para enfrontarse ao proceso de
ensinanza-aprendizaxe. Tamén é importante desenvolver a capacidade de búsqueda de información (no mellor dos casos, o alumnado limítase a
realizar búsquedas en Wikipedia) e actitude crítica ante as fontes de información e os documentos,  nunha acepción ampla deste concepto.
Fundamental é mellorar a presentación dos traballos escritos (e orais), baseándose nos documentos elaborados para o Tratamento Integrado das
Linguas. É necesario, como non pode ser doutra maneira, ampliar os coñecementos estritamente históricos.
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e) Avaliación e criterios de 

cualificación Criterios de cualificación

A cualificación de cada trimestre organizarase segundo as seguintes porcentaxes:

Media das probas escritas: 60%

Media dos traballos individuais ou de grupo feitos na casa (3 ou 4 por avaliación; un deles será a lectura obrigatoria): 40%

Cada presentación oral, ata un máximo de dúas por avaliación, será puntuada cun 0,5 p.

En cada avaliación realizaranse 5 test de datas (véxase anexo). Cada test terá 10 preguntas e para que sexa considerado como correcto terá que
ter un mínimo de 9 respostas correctas. No caso de ter 4 ou 5 test correctos, a/o alumna/o sumará un 0,5 á nota da avaliación.

En cada periodo de avaliación realizaranse dúas probas escritas sobre os contidos desenvolvidos durante ese periodo.

Os exames seguirán xeralmente o seguinte modelo:

1 pregunta con 10 datas (admítese 1 erro cunha penalización de 0`1 puntos): 1 punto.

1 pregunta con 2 conceptos: 1 punto (0,5 por cada concepto).

1 pregunta con 4 personaxes históricos: 1 punto (0,25 por cada personaxe).

1 ou 2 preguntas teóricas: 1, 2 ou 3 puntos por cada unha.

Comentario de texto ou fonte histórica: De 3 a 5 puntos. Deberá incluír 2 conceptos (0,5 por cada concepto).
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No derradeiro exame de cada avaliación haberá unha pregunta sobre a lectura obrigatoria (cun valor de 1 punto).
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No caso de que haxa algunha modificación no modelo de exame, será comunicada ao alumnado antes da súa celebración. Sempre se terá en
conta a obrigación debida ás pautas básicas que rexen a expresión escrita (precisión léxica, corrección da sintaxe, claridade na expresión e
coherencia na exposición das ideas. As faltas de ortografía sancionaranse cun máximo de un 10% en cada pregunta ou traballo, en base aos
seguintes condicionantes:

Ata 5 faltas ortográficas restarase da nota do exame, proba, traballo… –0,5 puntos.

Entre 5 e 10 ou superior, restarase  –1 punto.

Copiar, cambiar os folios do exame, recibir información por medios externos, etc. será puntuado coa cualificación máis baixa.

A cualificación mínima que o alumnado debe acadar para elaborar a media trimestral e para superar a materia queda fixada en 3 puntos sobre 10.
En base a isto precísanse as seguintes consideracións:

O alumnado terá que recuperar a parte ou partes suspensas desa avaliación.

A avaliación do traballo cooperativo, baseada nas rúbricas elaboradas polo profesor, poderá sumar ata un punto na media trimestral.

Recuperación

O alumnado que na avaliación obteña menos de 5 puntos ou (superando os tres puntos en todas as avaliacións) non acade os 15 puntos na suma
das mesmas, deberá realizar a correspondente recuperación na proba final de xuño. A proba de recuperación quedará superada cando a
cualificación sexa igual ou superior a 5 puntos. Será esta última nota a que se teña en conta para a elaboración da cualificación media.

Criterios para determinar a cualificación final de xuño

A cualificación mínima que o alumnado debe acadar para elaborar a media trimestral e para superar a materia, fixada en 3 puntos sobre 10. En
base a isto precísanse as seguintes consideracións: A nota final de xuño calcularase facendo a media das tres avaliacións e quedará superada
cando a cualificación media sexa igual ou superior a 5 puntos (É dicir, cando a suma das tres avaliación supera os 15 puntos).
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Avaliación final extraordinaria
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A proba extraordinaria realizarase en xuño, e será cualificada de 0 a 10 puntos. O alumnado examinarase de toda a materia. Considerarase
superadaa materia cando, se obteña unha puntuación igual ou superior a 5 puntos sobre 10. A proba extraordinaria non incluirá comentario de
texto ou fontes históricas.

f) Medidas de atención a diversidade.

O alumnado diagnosticado con TDAH será atendido segundo as medidas establecidas no protocolo da Xunta de Galicia
(http://www.edu.xunta.es/portal/node/13546): localización na aula, atención individualizada (explicacións claras e sinxelas, variación e
segmentación de tarefas e probas, reforzos positivos...). A evolución do alumnado ao longo do curso establecerá a necesidade de adoptar outras
medidas como determinadas adaptacións do currículo e dos exames.

g) Concreción dos elementos transversais.

Colaboraremos co Plan de Igualdade do Centro dende a materia realizando un traballo específico sobre a biografía e obra dunha muller
salientable para a historia da Humanidade no seu amplo sentido: económico, político, social, cultural, científico...

Entre as actividades previstas hai varias directamente relacionadas con esta cuestión: A conmemoración do Día Internacional contra a Violencia
de xénero (25 de novembro), o Día da Declaración dos Dereitos Humanos (10 de decembro) e o 8 de Marzo (Día da Muller Traballadora).

h) Lectura e Biblioteca

No desenvolvemento da materia ao longo do curso, ofreceráselle ao alumnado unha escolma de textos sobre o período histórico a estudar en
4ºESO. Serán obxecto de lectura e de traballo, de carácter voluntario,  a través de actividades relacionadas co programa. Do mesmo xeito,
faráselle unha recomendación de posibles lecturas a obter da biblioteca:

Primeira avaliación:
Karl Marx e Friedricht Engels: Manifesto Comunista. 
Juan Granados: Breve historia de los Borbónes españoles.
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Georges Lefebvre: La revolución francesa y el Imperio (1789-1815). Fondo de Cultura Económica.

Segunda avaliación:
Eric J. Hobsbawm: Industria e Imperio.
Ilya Erenburg: Historia del automóvil.
Dee Brown: Enterrad mi corazón en Wounded Knee. 
Jacques Tardi: La guerra de las trincheras.
E.H. Carr: La revolución rusa: De Lenin a Stalin (1917-1924).
John Steinbeck: Las uvas de la ira.

Terceira avaliación:
Kressmann Taylor: Enderezo descoñecido.
Jean Paul Sartre: A infancia dun xefe.
Fidel Castro: La historia me absolverá.
Paco Ignacio Taibo II: Ernesto Guevara, tambien conocido como el Ché.
Ramón J. Sender: Requiem por un campesino español. Lectura compartida co Departamento de Lengua Castellana y Literatura do CPI.

O alumnado pode propor lecturas para substituír as marcadas polo profesor coa autorización do mesmo. No derradeiro exame de cada avaliación
haberá unha pregunta sobre a lectura escollida.

i) Accións previstas para a utilización das TIC

Utilizarase a aula de informática para o acceso a páxinas web relacionadas cos contidos das materias, a proxección de recursos audiovisuais e a
exposición de presentacións dixitais na aula, sempre que sexa posible. Introducións a aplicacións informáticas como “Power point”, quizlet, liñas
de tempo, Wordle (nubes de palabras), entre outras. Utilización do correo electrónico como vía de información e Webex para as clases virtuais.



134

 AVALIACIÓN

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

Os procedementos ou técnicas que se empregarán para avaliar o progreso dos alumnos no proceso de aprendizaxe son os seguintes:

+ Probas escritas, elaboradas en base aos contidos, obxectivos e criterios de avaliación específicos para cada unidade.

+ Observación sistemática na aula, recollida no caderno do profesor.

+ Análise de producións do alumnado (avaliables a través de rúbricas ou tamén consignadas no caderno do docente):

-Traballos individuais realizados na aula ou en casa.

-Traballos en grupo levados a cabo na clase preferiblemente, ou na casa.

-Intervencións dos alumnos na clase.

-Caderno de aula do alumnado.

+ Calquera outras que o docente considere axeitadas en función das necesidades do grupo ou alumno.

o CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

1. Cualificación da avaliación na ESO.

A cualificación de cada trimestre organizarase en tres apartados, cun peso distinto, sobre a nota global da avaliación. É o seguinte:

Concepto 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO

Proba(s) escrita(s) (o media aritmética das mesmas) 60% 60% 70% 70%

Investigacións en grupo ou traballos individuais (incluído

caderno de clase), participación e atención na classe, lecturas.

40% 40% 30% 30%

Consideracións:
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En cada periodo de avaliación realizaranse un mínimo de dúas probas escritas sobre os contidos desenvolvidos durante ese periodo. Tamén se 

poderán efectuar probas específicas de xeografía descriptiva ou outros aspectos do currículo, para abordar, máis polo miúdo outros aspectos. As
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probas poderán ser escritas ou orais.

Os traballos individuais ou grupais, se o docente os considerara, xirarán arredor dun tema amplo en relación a unha unidade didáctica, arredor

dun aspecto concreto ou como pretexto para afondar e ampliar algún tema.

Mediante a observación e anotación no caderno do docente, deixarase constancia da realización do traballo diario, tanto na casa como na aula

(disposición e responsabilidade). Así mesmo, tamén se rexistrarán as intervencións e participación do alumnado no desenvolvemento do proceso

de ensino-aprendizaxe na aula, xunto coa súa boa ou mala actitude a nivel de grupo (respecto dos compañeiros/as, dos docentes, das quendas de

voz, da contribución ao silencio, do material de aula, xa sexa propio ou do centro…)

En calquera caso, o comportamento desleal na realización dun traballo ou dun exame (copiar, cambiar os folios do exame, recibir información por

medios externos,...) será puntuado coa cualificación máis baixa.

A cualificación será de 0 a 10 puntos, considerándose aprobada a proba cun mínimo de 5 puntos.

Sempre se terá en conta a suxeción ás pautas básicas que rexen a expresión escrita, especialmente a precisión léxica, a corrección da sintaxe, a

claridade na expresión e a coherencia na exposición das ideas. As faltas de ortografía sancionaranse cun máximo de un 10% en cada pregunta ou

traballo, en base aos seguintes condicionantes:

+ Ata 5 faltas ortográficas restarase da nota do exame, proba, traballo… –0,5 ptos.

+ Entre 5 e 10 ou superior, restarase –1 pto.

A avaliación do traballo cooperativo, baseada en rúbricas elaboradas polo grupo de formación do profesorado que está a traballar nesta técnica de
ensinanza-aprendizaxe, que inclúen elementos de autoavaliación, poderá sumar ata un punto na materia trimestral.
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ANEXO I

Guía para a elaboración e presentación de traballos escritos (1º e 2º de ESO)

Normas, criterios e consellos para mellorar o contido e a presentación dos escritos:

Redacción

Unha vez elixido o tema, debemos pensar no enfoque e na estrutura, é dicir, a forma na que imos organizar 
a información, para o cal necesitaremos elaborar un guión, que pode ser modificado logo.
A redacción debe ser clara, precisa e coherente, sen repeticións innecesarias. 
Recoméndase facer unha lectura detida e en voz alta antes de entregar o 
traballo.

Estrutura

Portada: título do traballo, identificación. Pode conter imaxes.

Índice:  títulos  de  todos  os  apartados  que  conforman  o

traballo. Introdución: presentación do tema, referencia á

estrutura.

Corpo do traballo: exposición clara e ordenada da información. Pódese subdividir en apartados ou capítulos
con unidade interna e ilustrar con imaxes ou debuxos.

Conclusión:  breve síntese da información exposta dende o aprendido sobre o tema tratado polo autor ou

autora. Bibliografía: relación de obras, tanto impresas como dixitais, consultadas. Debe aplicar os estándares

indicados neste documento.

Presentación

Nos escritos a man:
Coidar a caligrafía. Sangrar a primeira liña dos parágrafos. As marxes e as liñas deben quedar rectas (de 
precisarse, usarase como guía, por debaixo do papel, un modelo con liñas).
Evitar borróns e riscaduras.
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Nos presentados a ordenador:
Deixar marxes amplas para evitar que a páxina resulte recargada: 2,5 cm.
Tipo e tamaño de fonte estándar e lexible: Times New Roman 12 p. ou Arial 11 p. 
Unha vez escollido o tipo de letra e o seu tamaño, empregaranse en todo o 
documento.
Espazo de interliñado: 1,5 (espazo e medio); esta opción permite unha lectura máis cómoda.
Se o traballo se entrega en soporte informático e non precisa ser corrixido, débese entregar en formato 
PDF. Identificarase o arquivo con: Apelidos, Nome e Título do traballo.

As páxinas deben estar numeradas no centro, na parte inferior.
Nunca deberán presentarse as follas soltas. Uniranse por grampas, clips, portafolios...

Citas

As citas son referencias a escritos doutros autores/as.
Para evitar o plaxio é imprescindible, sempre que se copie unha frase ou parágrafo, citar a fonte. As palabras
citadas deben ir co mesmo tipo de letra entre comiñas. No caso de eliminar parte do texto citado hai que
introducir puntos suspensivos entre corchetes: […].

Bibliografía

Citaranse as obras consultadas ou amentadas por orde alfabética tendo en conta o apelido do 
autor/a. Libros: Apelido do autor/a, Nome: Título [en letra cursiva], cidade, editorial e ano de 
publicación. Exemplo: Castelao, Afonso: Cousas, Vigo. Ed. Galaxia, 2000.
Se consultamos un capítulo ou unha sección dunha obra debemos indicalo entre comiñas, antes do 
título. Exemplo: Castelao, Afonso: “A ponte vella”, Cousas, Vigo. Ed. Galaxia, 2000.

Documento electrónico: ao final citaremos a dirección URL, se o documento é unha páxina HTLM.
Exemplo: “MySpace” de Carlos Gende, dispoñible en: http://www.myspace.com/gendebeat
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ANEXO II

Guía para a elaboración e presentación de traballos escritos (3ºe 4ºESO)

Normas, criterios e consellos para mellorar o contido e a presentación dos escritos:

Fases Normas / Criterios / Consellos

Busca de 
información

Buscar información en diversos medios: enciclopedias, dicionarios, libros, Internet… 
Filtrar a información conforme ao tema e ao nivel que se está a estudar.
Seleccionar os datos importantes: toma de notas, elaboración de resumos e esquemas, anotación 
das palabras clave… Axudará moito á estruturación do escrito.

Estruturación

Unha vez realizada unha lectura selectiva, trasladamos e distribuímos nas distintas partes do
traballo a  información  útil  evitando  copiar  parágrafos  enteiros  (é  importante  reorganizar  a
información de forma orixinal). Hai que ter un guión ou esquema previo, que pode ser modificado
ao longo do traballo. Este guión debe ter unha orde lóxica, con puntos principais e secundarios.
En canto á estrutura, un traballo divídese en varias partes:
Portada: título do traballo, identificación. Pode conter imaxes.
Índice: títulos de todos os apartados que o conforman.
Introdución: presentación do tema, referencia á estrutura.
Corpo do traballo: exposición clara e ordenada da información. Pode subdividirse en apartados 
con unidade interna e ilustrar con fotografías, debuxos, gráficas…
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Conclusión: breve síntese da información exposta.
Bibliografía: relación de obras, tanto impresas como dixitais consultadas.
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Fases Normas / Criterios / Consellos

Durante todo o proceso debemos respectar os dereitos de autoría, polo que é importante tomar
nota e citar as fontes, tanto de textos como de imaxes. Podemos utilizar fichas que inclúan: URL,
tipo de recurso, información precisa, ideas propias sobre eles e a finalidade.

Redacción e 
revisión

Comparamos os contidos de cada fonte, e podemos  eliminar o que consideremos superfluo ou
repetitivo; procedemos, entón, a reordenar e conectar os fragmentos con coherencia, achegando
ideas propias, reescribindo coas propias palabras a redacción final.
Debemos coidar a  ortografía,  acentuación,  signos de puntuación  e a  sintaxe,  utilizando  nexos
variados.
Evitaremos expresións coloquiais e o léxico utilizado será técnico e científico. 
Podemos ilustrar o traballo con fotografías, gráficos…
En cada parágrafo, exponse unha idea. Antes de empezar a escribir un parágrafo, débese ter unha
idea clara do tema que tratará. En caso contrario, faltaralle cohesión.
Recoméndase facer unha lectura detida e en voz alta antes de entregar o traballo.

Presentación

Nos escritos a man:
Coidar a caligrafía. Evitar borróns e riscaduras; de ser inevitable, riscar o erro así. Sangrar a
primeira liña dos parágrafos. As marxes e as liñas deben quedar rectas (de precisarse, usarase
como guía un modelo con liñas por debaixo do papel).
Nos presentados a ordenador:
Deixar marxes amplas para evitar que a páxina resulte recargada: 2,5 cm.
Tipo e tamaño de fonte estándar e lexible: Times New Roman 12 p. ou Arial 11 p.
Unha vez escollido o tipo de letra e o seu tamaño, empregaranse en todo o documento. Os títulos 
dos apartados poden ter un tamaño maior.
Espazo de interliñado: 1,5 (espazo e medio); esta opción permite unha lectura máis 
cómoda. Hai que sangrar a primeira liña dos parágrafos ou engadir espazo entre parágrafos.
Se o traballo se entrega en soporte informático e non precisa ser corrixido, débese entregar 
en
formato PDF, identificando o arquivo con: Apelidos, Nome e Título do traballo. 
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As páxinas deben estar numeradas no centro, na parte inferior.
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Fases Normas / Criterios / Consellos

Nunca deberán presentarse as follas soltas: uniranse por grampas, clips, portafolios...

Citas

As citas son referencias a escritos doutros autores.
Para evitar o plaxio é imprescindible, sempre que se copie unha frase ou parágrafo, citar a fonte.
As palabras citadas deben ir co mesmo tipo de letra entre comiñas. No caso de eliminar parte do
texto citado hai que introducir puntos suspensivos entre corchetes: […].
Por exemplo: A inflación é un dos problemas económicos máis importantes. Segundo Keynes, “a
inflación é inxusta, a deflación inconveniente”.

Bibliografía

De cada obra consultada ou citada debemos consignar os seguintes datos: autor, título, editorial, 
lugar e ano de publicación.
Libros: Apelido do autor/a, Nome do autor/a [Ano da publicación orixinal]: Título do libro [en 
cursiva], Lugar de publicación, Editorial, Ano da edición consultada.

Exemplo: Marx, Karl [1848]: Manifesto Comunista. Vigo: Ed. Xerais, 1998.
Revistas e xornais: Apelido do autor/a, Nome do autor/a (Data), “Título do artigo” [entre comiñas],
Nome da revista [en cursiva], Número, Páxinas do artigo.

Exemplo: Fernández, Nieves (2002) “La nueva ley de propiedad intelectual”, Computer Hoy, N.º 
32, páx. 34-35.

Música, películas, documentais…: Apelido do autor/a, Nome do autor/a (Data) Título [en 
cursiva], [Soporte], Lugar, Editor.

Exemplo: Wedge, Chris (director) (2000), Ice Age [DVD], Madrid, 20th Century Fox. Documentos
electrónicos (páxinas de internet, blogs...): Apelido do autor/a, Nome do autor/a (Data), 
“Título do artigo” [entre comiñas], enderezo do documento (URL).

Exemplo: Redes_373 (2005), “¿Para qué sirven las emociones? 1/8”, dispoñible en:
http://www.youtube.com/Watch?v=CQ8WJK9qfGo
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2. Actividades de recuperación, reforzó e ampliación.

O alumnado que na avaliación obteña unha cualificación inferior a 5 puntos poderá realizar a correspondente proba de recuperación, no caso de que

o profesor considere oportuno realizalas.

As probas de recuperación terán lugar con carácter xeral nos últimos días lectivos do mes de xuño, aínda que o docente poderá fixar unhas datas 

alternativas. No caso da terceira avaliación, estas probas realizaranse a finais de maio ou principios de xuño.

O alumnado que só teña unha das avaliacións non superadas realizará unha proba só sobre os contidos da mesma. No caso de non ter superado máis

dunha avaliación, deberá superar unha proba con carácter xeral.

A proba de recuperación, quedará superada cando a cualificación sexa igual ou superior a 5 puntos, e computará na nota trimestral do xeito 

previsto no apartado “criterios de cualificación”. Tamén será esta última nota a que se teña en conta para a elaboración da cualificación media.

No caso do alumnado con tódalas avaliación superadas, nas últimas semanas de xuño, realizaremos traballo de reforzó e ampliación. 

Reforzaremos especialmente a súa destreza en comentarios de texto así coma análise de imaxes e gráficos. Este material versará en contidos xa

vistos con menor profundidade ao longo do curso. O seu traballo nestas semanas será tido en conta para subir a súa nota final.

3. Criterios para determinar a cualificación final de xuño

As cualificacións de cada avaliación serán consignadas na acta e boletín correspondentes, de conformidade co establecido na normativa vixente. 

Será preciso acadar un mínimo de 5 ptos. para superar cada avaliación. A nota da avaliación ordinaria será o resultado da media aritmética das 

tres avaliacións anteriores. Considerarase superada a materia cando, se obteña unha puntuación igual ou superior a 5 puntos.

De non chegar a este mínimo, o alumnado terá a posibilidade de realizar unha proba de recuperación nos prazos que fixe o docente. O docente 

fixará as condicións de recuperación de avaliacións suspensas nesa proba no mes de xuño.

No caso dos alumnos con tódalas avaliacións superadas, o seu traballo será cualificado co obxectivo de subir a súa nota final máis aló da media

acadada durante o curso. En ningún caso, o traballo destas semanas, poderá baixar as súas cualificacións medias obtidas previamente.
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4. Avaliación final extraordinaria

A Avaliación extraordinaria  queda suprimida  pola ORDE do 25 de  xaneiro  de  2022 pola  que se actualiza a normativa  de  avaliación  nas

ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia.

5. Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes.

O procedemento de recuperación poderá incluir a  realización, corrección e seguemento de materiais e actividades. Estas actividades serán

suminstradas polo docente. O docente fará un seguemento cunha periodicidade cando menos mensual do traballo dos alumnos (aclaración de

dúbidas, seguemento e correción de actividades...).

Será de carácter obrigatorio a realización de dous exames durante o curso. Ditos exames terán lugar na segunda quincena de xaneiro e na

primeira quincena de maio, datas que se adaptarán á disponibilidade e adecuación considerada polo profesorado, e na data oficial establecida.

Os alumnos que non superen os mínimos esixibles (5 ptos) da materia nos mesmos, terán a posibilidade de facer un exame final na segunda

quincena do mes de maio, segundo as datas que fixará o Departamento a tal fin e que lle serán comunicadas ós alumnos e publicadas nos taboleiros

do centro. A media dos dous controis valoraráse nun 70% da nota final.

O alumnado realizará tamén un traballo de investigación que estará valorado cun 30% da nota final, coas condicións e datas de entrega marcadas

polo profesor e publicadas nos taboleiros do centro.

6. Avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe

O departamento de Xeografía e Historia realizará un seguemento do proceso de ensino-aprendizaxe e a Programación Dicáctica a través dos 

instrumentos e rúbricas que se achegan a continuación.

Cando menos con carácter trimestral, e en función da valoración dos resultados obtidos nestes instrumentos e os resultados académicos obtidos, 

proporánse medidas de flexibilización, revisión ou corrección da programación e o proceso que poden afectar a:

- Materiais didácticos e concrecións metodolóxicas.
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- Temporalización.

- Criterios de calificación e mínimos esixibles.
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ANEXO III

Modelo de táboa de avaliación do proceso de ensinanza por parte do alumnado

Trazo,
                                                                            
de
                                                                            
de

20

Esta enquisa é ANÓNIMA. Se non queres cubrila non o fagas. No caso de que respondas ás cuestións, o único que se pide é que o fagas co maior

rigor posible. No caso de que as preguntas propostas sexan insuficientes para dar a túa opinión utiliza o apartado de Observacións.

1. Nunca; 2. Moi poucas veces; 3. Ás veces; 4. Frecuentemente; 5. Moi frecuentemente; 6. Sempre

O/A profesor/a Puntuación
1 2 3 4 5 6

Fomenta o interese do alumnado polo tema tratado.
Estimúlanos cando melloramos o noso rendimento.
Dá explicacións en clase fáciles de comprender.
Mostra dominio da materia que imparte.
Promove o pensamento crítico e reflexivo.
Mostra unha actitude aberta ao diálogo co alumnado.
Inicia e remata as súas clases puntualmente.
Axuda ao alumno na procura da autoaprendizaxe.
Atende consultas fóra do horario de clase.
Motiva a ter unha actitud activa cara á materia.
Aclara o que non se entende en clase.
Impulsa o traballo en equipo.
Suxire actividades interesantes.
Mantén a atención dos alumnos nas clases.
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Estimula a participación en clase.
Dá instrucións claras cando asigna unha tarefa.
Nota global do 1 ao 10:
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Avalía o interese dos documentais utilizados na clase:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Avalía o interese dos textos utilizados na clase:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Avalía o interese da saída realizada a                   :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Etc.
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ANEXO IV

Modelo de táboa de avaliación do proceso de ensinzanza-aprendizaxe por parte do profesorado.

1. Moi baixa 2. Baixa 3. Regular 4. Alta 5. Moi alta

CRITERIOS DE AVALIACIÓN PUNTUACIÓN
1 2 3 4 5

- Consecución dos obxectivos propostos.
- Desenvolvemento de todos os contidos conceptuais.
- Traballo con todos os procedimentos propostos.
- Integración dos contidos actitudinais.
- Organización da aula.
- Realización de actividades heteroxéneas.
- Fomento do traballo en grupo.
- Fomento de tarefas de introdución á investigación xeográfica 
e histórica.
- Uso de estratexias para manexar dificultades e conflitos.
- Utilización de recursos materiais.
- Uso e fomento das TIC.
- Comunicación co alumnado e as súas familias.
- Control nas actividades extraescolares.
- Traballo da Educación en valores.
- Atención á diversidade.
- Organización didáctica xeral.
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ANEXO V

Modelo de táboa de avaliación da programación didáctica

1. Inexistente; 2, Desenvolvemento deficiente; 3, Desenvolvemento aceptable; 4, Desenvolvemento esperado e desexado

1 2 3 4
1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, a partir do currículo.
2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas.
3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a temporalización previstas.
5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.
6. Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o departamento.
7. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.
8. Adecuación do libro de texto.
9. Adecuación da proba de avaliación inicial, incluídas as súas consecuencias.
10. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua.
11. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dunha avaliación.
12. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de materias pendentes.
13. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE
14. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares previstas.
15. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e
instrumentos.
16. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.
17. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.
18. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.
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5. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Tanto a avaliación inicial como a avaliación continua permiten detectar as diferentes medidas de atención á diversidade que poden ser

necesarias, para o alumnado que necesite reforzo ou adaptación curricular e para o alumnado con altas capacidades intelectuais. Para iso,

partimos das indicacións e instrucións ofrecidas polo Departamento de Orientación do centro.

O profesorado,  facendo uso da  súa  autonomía,  adaptará  as  propostas  dos  protocolos  sobre  atención á  diversidade  elaborados  pola

Consellería de Educación á realidade e necesidade do alumnado e do centro. Tendo en conta:

a) O disposto no PXAD do CPI Viaño Pequeno de Trazo.

b) O tipo de necesidades que, en xeral, presenta o noso alumnado e as pautas e protocolos xerais, legais e organizativos existentes 

para dar resposta educativa se reflicten na seguinte táboa.

c) O Documento individual de adaptación curricular aprobado por Inspección educativa.

Necesidades do
alumnado

Medidas no
CPI

Protocolos da Consellería EOU e outras Coordinación outras 
Institucións

Educativas Especiais:
Discapacidade intelectual B, D, E, F, I, 

K, M
“Orientacións e respostas educativas: Alumnado 
con discapacidade intelectual”
http://www.edu.xunta.es/portal/node/3644

-Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación
Universitaria:

Contratos– Programa
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Discapacidade motórica B “Orientacións e respostas educativas: Alumnado 
con discapacidade motora”
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/li 
bros/motora.pdf

Pautas do EOE da Coruña
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Discapacidade sensorial B,C “Protocolo para a atención educativa
ao alumnadocon discapacidade 

auditiva”
https://www.edu.xunta.gal/portal/node/27080

Pautas do EOE da Coruña

Trastornos xeralizados do
desenvolvemento (TEA) -
Síndrome Asperger

B “Orientacións e respostas educativas: Alumnado
con trastornos xeneralizados

do desenvolvemento”
http://www.edu.xunta.es/portal/node/
3655 
http://www.edu.xunta.es/portal/node/37
03  

Trastornos graves
de 

conduta

A, B, L Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria:
http://www.edu.xunta.gal/portal/convivencia 
http://www.edu.xunta.gal/portal/Educonvives.g
al  

Consellería de Cultura, Educación 
e Ordenación Universitaria:
Contratos - Programa

Específicas de
Apoio 

Educativo:
Altas Capacidades: A, B, C, I “Sobredotación intelectual” 

http://www.edu.xunta.es/portal/node/37

00  
“Orientacións e respostas educativas: Alumnado 
con sobredotación intelectual”
http://www.edu.xunta.es/portal/node/3630
http://www.edu.xunta.gal/portal/
diversidadeorien tacion/141/145/144

-Coordinación con ASAC
-Pautas do EOE de A Coruña
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TDAH: A, B, C, E, I, 
K

Terase en conta o establecido no punto 8.1.
Anexo 1 apartado 8.1.2 de  Prevención e
intervención dentro  da  aula  do  “Protocolo  de
consenso  sobre TDAH  na  infancia  e  na
adolescencia nos ámbitos educativo e

sanitario”:
http://www.edu.xunta.es/portal/node/13546

-Orientacións da Asociación
Compostelana de Niños/as con
TDAH:
http://www.acnhsantiago.org/
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Dislexia: A, B, C, D, 
E, I

Orientacións e respostas educativas: 
Alumnado con trastornos da aprendizaxe:
https://www.edu.xunta.gal/portal/node/3656

-Orientacións da Asociación de 
Dislexia: http://www.agadix.es/
-Orientacións EOE de A Coruña.

Incorporación tardía
(Alumnado estranxeiro
de recente
incorporación):

D, E, F, G, I, 
K, M

Alumnado de incorporación tardía (procedente 
do estranxeiro):
http://www.edu.xunta.gal/portal/
diversidadeorien tacion/141/145/146

-Servizos Sociais do Concello de 
Trazo.

Necesidades

específicas de 
aprendizaxe:

A, B, C, D,
E, F, I, K, M

-“Orientacións e respostas educativas: 
Alumnado con trastornos da aprendizaxe”
http://www.edu.xunta.es/portal/node/3656
http://www.edu.xunta.gal/portal/
diversidadeorien tacion/141/145/409

Desvantaxe

Socio- Educativa:
Ambientes 
desfavorecidos
– marxinais:

A, B, C, D, 
I, L

Alumnado con necesidades específicas de apoio
educativo por condicións persoais ou de historia
escolar
http://www.edu.xunta.gal/portal/
diversidadeorien tacion/141/145/410
Instituto Galego para a Xestión do Terceiro 
Sector Igaxes3

http://www.igaxes.org/?lang=es

-Servizos Sociais do Concello de 
Trazo.

Atención Educativa por 
Enfermidade:
Atención

educativa domiciliaria

B, P http://www.edu.xunta.gal/portal/
Educonvives.gal
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/17722
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A: Axenda escolar

B: Seguimento titorial do rendemento 

C: Reforzo Educativo

D: Exención da 2ª Lingua Estranxeira, Francés / Programa de lectoescritura

E: Apoio fóra / dentro da aula do profesorado de PT

F: ACS

G: Grupos de adquisición de linguas

H: Grupos de competencia curricular

I: Agrupamentos Flexibles

J: Integración da materias en ámbitos

K: PMAR

L: Programa de HHSS

M: PROA

N: Clases do Concello

Ñ: Programa Promociona, Secretariado

Xitano O:  Desenvolvemento  das

Competencias  clave P: Atención  Educativa

Domiciliaria

Q: Atención Educativa Hospitalaria

-Outros protocolos da Xunta a ter en conta: 

http://www.edu.xunta.gal/portal/Educonvives.gal  
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-I Plan de actuacións para a Igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-2020.
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-Protocolo de identidade de xénero.

-Protocolo de Protección de datos.

-Protocolo para a prevención e o control do absentismo escolar en Galicia.

-Protocolo de consenso sobre TDAH na infancia e na adolescencia nos ámbitos educativo e sanitario.

-Protocolo de Atención educativa domiciliaria. / Protocolo de Urxencias Sanitarias.

-ORDE do 8 de setembro de 2021 pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á 
diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia en que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei
orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

No actual curso 2021-2022 o alumnado con dignostico por curso é o seguinte:

Curso 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO Medidas/Curso

Diagnóstico

TDAH 3 4 3 2 Exenxión Francés, PT, Reforzo,
Adaptación Curricular.

Dislexia 22 23 Rerforzo, Exención Francés,
Refuerzo, PT

Posible TEA 1 PT, posible A..C.

Altas Capacidades 1 Ampliación
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2 Un alumno de 2ºESO diagnostico de TDAH e Dislexia.
3 Un alumno de 3ºESO diagnostico de TDAH e Dislexia.
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6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POLO DEPARTAMENTO

A realización das actividades extraescolares dependen da financiación e o número do alumnado do centro, en ambolos dous casos, pequeno, así coma dos 

protocolos vixentes. Intentarase namedida do posible solventar os problemas para realizalas coa cooperación e coordinación cos demais departamentos do 

Centro.
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1º de ESO 1.Visita a algún xacemento arqueolóxico da nosa comunidade ( Campo Lameiro, Dombate, San Cibrán de Las, Viladonga). 1º trimestre
Obxectivos: profundizar, de maneira práctica algún dos contidos da prehistoria.

- Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural.

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

- Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e respectar a 

diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas.

2.Conmemoracións:

Outubro: Día das bibliotecas

25 de novembro: Xornada pola eliminación da violencia de xénero 

Samaín

Decembro: Declaración universal dos Dereitos Humanos

8 de marzo

Abril: Día do libro

Maio: Día das Letras Galegas.

3. Colaboración coas actividades propostas pola Biblioteca e polo Departamento de Orientación.

Obxectivos:

- Promover a relación entre departamentos, que constitúe un dos obxectivos xerais da Programación Xeral Anual.

- Potenciar a relación entre acción titorial e a actividade disciplinar do Departamento de Xeografía e Historia, que é un dos obxectivos xerais da

Programación Xeral Anual.

- Apoiar ao alumnado na asunción de forma responsable dos seus deberes, coñecer os seus dereitos no respecto aos demais, practicar a tolerancia, a

cooperación e a solidariedade entre as persoas, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos como valores comúns dunha sociedade plural e

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.

- Fortalecer as capacidades afectivas do alumnado en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos demais, así como rexeitar a violencia.

- Valorar  e respectar  a  diferenza de sexos  e  a  igualdade  de dereitos  entre  eles.  Rexeitar  a  discriminación  de persoas por  razón de sexo  ou por

circunstancias persoais ou sociais, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.

- Comprender e expresar con correción, oralmente e por escrito textos e mensaxes complexos.

- Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais.

Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar críticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o

consumo.
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2º de ESO 1. Visita ao Castelo da Rocha. 2º trimestre.

2. Visita a Santiago de Compostela (Museo do Pobo Galego, cubertas da Catedral, Museo das Peregrinacións). 2º-3º trimestre.

Obxectivos (1,2):
-Valorar o noso patrimonio histórico artístico, profundizar nos contidos da historia medieval de maneira práctica.

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

-Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e respectar a 

diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas.
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3. Conmemoracións:

Outubro: Día das bibliotecas

25 de novembro: Xornada pola eliminación da violencia de xénero 

Samaín

Decembro: Declaración universal dos Dereitos Humanos

8 de marzo

Abril: Día do libro

Maio: Día das Letras Galegas.

4. Colaboración coas actividades propostas pola Biblioteca e polo Departamento de Orientación.

Obxectivos:

- Promover a relación entre departamentos, que constitúe un dos obxectivos xerais da Programación Xeral Anual.

- Potenciar a relación entre acción titorial e a actividade disciplinar do Departamento de Xeografía e Historia, que é un dos obxectivos xerais da

Programación Xeral Anual.

- Apoiar ao alumnado na asunción de forma responsable dos seus deberes, coñecer os seus dereitos no respecto aos demais, practicar a tolerancia, a

cooperación e a solidariedade entre as persoas, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos como valores comúns dunha sociedade plural e

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.

- Fortalecer as capacidades afectivas do alumnado en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos demais, así como rexeitar a violencia.

- Valorar  e respectar  a  diferenza de sexos  e  a  igualdade  de dereitos  entre  eles.  Rexeitar  a  discriminación  de persoas por  razón de sexo  ou por

circunstancias persoais ou sociais, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.

- Comprender e expresar con correción, oralmente e por escrito textos e mensaxes complexos.-Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das

outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda
a súa diversidade. Valorar críticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo.

3º de ESO 1. Roteiro por Santiago de Compostela e visita ao patrimonio histórico-artístico da Universidade. 3º trimestre.
Obxectivos:

- Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural.

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

-Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e respectar a 

diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas.

2. Colaboración coas actividades propostas pola Biblioteca e polo Departamento de Orientación.
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4º de ESO 1. Visionado na sala dalgunha película relacionada coa matéria: Por exemplo Sufragistas.

Obxectivos:

-Asumir de forma responsable dos seus deberes, coñecer os seus dereitos no respecto aos demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade

entre as persoas, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos como valores comúns dunha sociedade plural e prepararse para o exercicio da

cidadanía democrática.

-Comprender e expresar con correción, oralmente e por escrito textos e mensaxes complexos.

-Profundizar no coñecemento dos contidos da materia de Xeografía e Historia de 4º da ESO.

2. Colaboración coas actividades propostas pola Biblioteca e polo Departamento de Orientación. Prevención de drogas 
(2º trimestre): clase sobre as drogas na historia.
Obxectivos (3, 4)

-Promover a relación entre departamentos.

-Potenciar a relación entre acción titorial e a actividade disciplinar.

-Apoiar ao alumnado na asunción de forma responsable dos seus deberes, coñecer os seus dereitos no respecto aos demais, practicar a tolerancia, a

cooperación e a solidariedade entre as persoas, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos como valores comúns dunha sociedade plural e

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.

-Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos entre eles. Rexeitar a discriminación de persoas por razón de sexo ou por circunstancias

persoais ou sociais, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.

-Comprender e expresar con correción, oralmente e por escrito textos e mensaxes complexos.

-Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais.

Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar críticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o

consumo.

3. Colaboración coas actividades propostas pola Biblioteca e polo Departamento de Orientación. Prevención de drogas (2º trimestre): clase sobre
diversidade sexual na Historia.
-Promover a relación entre departamentos, que constitúe un dos obxectivos xerais da Programación Xeral Anual.

-Potenciar a  relación entre acción titorial e a actividade disciplinar do Departamento de Xeografía e Historia, que é un dos obxectivos xerais da

Programación Xeral Anual.

-Apoiar ao alumnado na asunción de forma responsable dos seus deberes, coñecer os seus dereitos no respecto aos demais, practicar a tolerancia, a

cooperación e a solidariedade entre as persoas, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos como valores comúns dunha sociedade plural e

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.

-Fortalecer as capacidades afectivas do alumnado en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos demais, así como rexeitar a violencia.

-Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos entre eles. Rexeitar a discriminación de persoas por razón de sexo ou por circunstancias
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persoais ou sociais, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.

-Comprender e expresar con correción, oralmente e por escrito textos e mensaxes complexos.
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-Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais. 

Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar críticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o 

consumo.

Obxectivos:

-Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos entre eles. Rexeitar a discriminación de persoas por razón de sexo así como calquera 

manifestación de violencia contra a muller.

-Favorecer o diálogo entre xeracións.

-Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos demais, así como rexeitar a violencia.

-Comprender e expresar con correción, oralmente e por escrito, na lingua galega, textos e mensaxes complexos.

4. Participarase na saída á cidade de A Coruña para visitar a Casa de Emilia Pardo Bazán e realizar unha actividade relacionada coa memoria 

histórica. En colaboración co Departamento de LE.

5. Calquera outra oferta que poida aparecer ao longo do curso, que sexa de interese para a matéria.

Así mesmo,  ao longo do curso e  sempre que  a  programación cultural  da zona encaixe  axeitadamente  co programa das  materias  do noso

departamento, contemplaremos a posibilidade de concretar todas aquelas saídas que sexan axeitadas, e que constitúan unha oportunidade de

formación para o alumnado das materias correspondentes o Departamento.

Para participar nas actividades terase en conta a receptividade e o comportamento do alumnado, aqueles que incumpran reiteradamente as

normas do Centro poderán ser sancionados sen participar neste tipo de actividades. Queda a criterio do docente que acompañe ó grupo, da

xefatura de estudos e do departemento de orientación.
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As actividades serán comunicadas á Dirección e organizadas ca súa colaboración. Fomentarase a asistencia a charlas ou conferencias relacionadas

cas materias que impartimos, a visita a museos ou a exposicións, sempre que sexa posible e recomendable.

Trazo, 29 de setembro de 2021

Profesor: Ramón Falcón Galiñanes

Xefe de Departamento
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Resumen programación adaptada nuevas normas
Matemáticas

Primero ESO

Evaluación
1ª 2ª 3ª

Bloques
Bloque 1. Procesos, 
métodos e actitudes 
en matemáticas.

Bloque 2. Números e
álxebra.

Bloque 1. Procesos, 
métodos e actitudes 
en matemáticas.

Bloque 2. Números e
álxebra.

Bloque 3. Xeometría

Bloque 4. Funcións

Bloque 1. Procesos, 
métodos e actitudes 
en matemáticas.

Bloque 4. Funcións

Bloque 5. Estatística 
e probabilidade
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Unidades
Temas 1, 2, 3 y 4 Temas 4, 5, 6, 7 y 8 Temas 9, 10, 11, 12, 

13 y 14

Segundo ESO

Evaluación
1ª 2ª 3ª

Bloques
Bloque 1. Procesos, 
métodos e actitudes 
en matemáticas.

Bloque 2. Números e
álxebra.

Bloque 1. Procesos, 
métodos e actitudes 
en matemáticas.

Bloque 2. Números e
álxebra.

Bloque 1. Procesos, 
métodos e actitudes 
en matemáticas.

Bloque 3. Xeometría
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Bloque 4. Funcións
Bloque 5. Estatística 
e probabilidade

Unidades
Temas 1, 2, 3 y 4 Temas 5, 6, 7 y 8 Temas 9, 10, 11, 12 y

13

Tercero ESO Matemáticas Académicas

Evaluación
1ª 2ª 3ª

Bloques
Bloque 1. Procesos, 
métodos e actitudes 
en matemáticas.

Bloque 2. Números e
álxebra.

Bloque 1. Procesos, 
métodos e actitudes 
en matemáticas.

Bloque 2. Números e
álxebra.

Bloque 3. Xeometría

Bloque 4. Funcións

Bloque 1. Procesos, 
métodos e actitudes 
en matemáticas.

Bloque 4. Funcións

Bloque 5. Estatística 
e probabilidade

Unidades
Temas 1, 2, 3 y 4 Temas 5, 6, 7, 8 y 9 Temas 10, 11, 12, 13 

y 14
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Cuarto ESO Académicas

Evaluación
1ª 2ª 3ª

Bloques
Bloque 1. Procesos, 
métodos e actitudes 
en matemáticas.

Bloque 2. Números e
álxebra.

Bloque 1. Procesos, 
métodos e actitudes 
en matemáticas.

 Bloque 2. Números 
e álxebra.

Bloque 3. Xeometría

Bloque 4. Funcións

Bloque 1. Procesos, 
métodos e actitudes 
en matemáticas.

Bloque 4. Funcións

Bloque 5. Estatística 
e probabilidade

Unidades
Temas 1, 2, 3 y 4 Temas 4, 5, 6 y 7 Temas 8, 9, 12, 13 y 

14

Cuarto ESO Aplicadas
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Evaluación
1ª 2ª 3ª

Bloques
Bloque 1. Procesos, 
métodos e actitudes 
en matemáticas.

Bloque 2. Números e
álxebra.

Bloque 1. Procesos, 
métodos e actitudes 
en matemáticas.

 Bloque 2. Números 
e álxebra.

Bloque 3. Xeometría

Bloque 1. Procesos, 
métodos e actitudes 
en matemáticas.

Bloque 4. Funcións

Bloque 5. Estatística 
e probabilidade

Unidades
Temas 1, 2 y 3 Temas 4, 5 y 6 Temas 7, 8 y 9

Materiales y recursos didácticos que se van utilizar

  1º  ESO: Editorial Santillana
  2º ESO: Editorial SM
  3º ESO: Editorial Santillana
  4º ESO: Libro editorial SM
Libros virtuales del proxecto Descartes.
Cuaderno de clase
 Instrumentos de debuxo.
Transportador de ángulos
 Mapas, planos.
Calculadora científica 
Material de la exposición de matemáticas que tenemos hecha en el centro.
 Material disponible del seminario: tangrams, dominós, figuras geométricas, cartas, teodolito.
Ordenadores tanto para presentaciones, coma para trabajar con distintos programas.  Usaremos Geogebra.
 Utilizaremos materiales del Proyecto Gauss, etc.
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Usaremos la hoja de cálculo de Office.
Material hecho por el alumnado otros años.
Calquier otro tipo de material que surja y preparemos sobre la marcha.

Además de los programas citados hay multitud de páginas en Internet que tratan temas de matemáticas. 
Para repasar y trabajar por su cuenta sabrán moverse bien por:
http://proyectodescartes.org/descartescms/
http://proyectodescartes.org/EDAD/mat_castellano_LOMCE.htm
https://www.matematicasonline.es/
https://conteni2.educarex.es/?a=42
https://www.vitutor.com/

Criterios sobre a avaliación, cualificación y promoción del alumnado.

Convén aclarar en primeiro lugar que, na materia de Matemáticas, o dominio dunha parte do programa non implica que se domine toda a anterior, 
porque está dividida en bloques. (DECRETO 86/2015, de 25 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad 
de Galicia el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.(DOG de 29 de junio) no anexo I: Bloque de materias troncais)
En consecuencia, a superación dunha avaliación non supón a superación da  anterior, por exemplo aprobar a segunda avaliación non supón aprobar a 
primeira. 
Proceso para a obtención das distintas cualificacións

 Cualificación de cada unha das avaliacións (1ª, 2ª e 3ª):
Das cualificacións das probas escritas realizadas en cada avaliación obterase unha primeira nota (PE), que é a media aritmética das probas ou a media 
ponderada en función da cantidade de materia que entre en cada exame e sempre que o profesor ou profesora o comunique ao alumnado con 
anterioridade á realización das probas da avaliación. No suposto de que non o faga, enténdese que todos os exames ponderan o mesmo . 
Das valoracións recollidas sobre o alumno ou alumna no caderno do profesorado sobre o seguimento diario, (tarefas realizadas , preguntas directas, 
saídas ao encerado, actitude e participación na clase, caderno de traballo, obterase unha segunda nota (OS). 
Antes da proba ás veces  faranse cuestionarios o actividades de Geogebra auto avaliables o se entregarán cuadernillos con ejercicios, o unha 
autoavaliación  que lles servirá para saber se teñen preparado o tema. Chamarémolas probas de control(PC). Dentro destas inclúense os proxectos e 
actividades de Geogebra e os cuadernillos. 
As actividades de Geogebra non son obrigatorias salvo no caso de ter suspenso o exame, neste caso si o son por ser un medio de subir nota e son 
consideradas por nós como un reforzo, pero para asegurarnos de que traballan eles e non llelas fan, nalgún recreo o clase no momento que se poida se 
fará unha proba de dous ou tres exercicios das mesmas.
 Tamén poderán realizarse proxectos, individuais ou en grupo e ata pode haber algún cooperativo. No caso das tarefas o proxectos usaranse matrices de 
avaliación que servirán de guía ao alumnado e tamén como instrumento avaliador (será usado tanto polo profesor como polos compañeiros de grupo 
nalgúns apartados). Aínda que a rúbrica valórase entre 1 e 4, mediante unha simple regra de tres esta nota traducirase a unha nota entre 1 e 10. No caso 

https://www.vitutor.com/
https://conteni2.educarex.es/?a=42
https://www.matematicasonline.es/
http://proyectodescartes.org/EDAD/mat_castellano_LOMCE.htm
http://proyectodescartes.org/descartescms/
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das tarefas o proxectos os profesores verificarán mediante entrevista e preguntas que o traballo foi realizado efectivamente polo alumno, se non fora así 
contará como 0. Nos proxectos e tarefas non hai posibilidade de recuperación e farase a media coa nota obtida.
As probas escritas valoraranse segundo a puntuación indicada nas probas. En xeral serán 5 preguntas e cada unha valerá 2 puntos.  
No caso das tarefas o proxectos usaranse matrices de avaliación que servirán de guía ao alumnado e tamén como instrumento avaliador (será usado tanto
polo profesor como polos compañeiros de grupo nalgúns apartados). Aínda que a rúbrica valórase entre 1 e 4, mediante unha simple regra de tres esta 
nota traducirase a unha nota entre 1 e 10. No caso das tarefas o proxectos os profesores verificarán mediante entrevista e preguntas que o traballo foi 
realizado efectivamente polo alumno, se non fora así contará como 0. 
A nota de cada avaliación será a media ponderada entre as cualificacións anteriores, coas seguintes ponderacións: 75 % as probas escritas, 25% o resto . 
Nota da avaliación: 0.75 · PE + 0.10 OS+ 0.15 PC .
No caso de que algunha das cualificacións das probas escritas sexa menor que 3.5, a nota da avaliación será inferior a 4.5. 
Tamén como medida de reforzo se lles fará, sempre que sexa posible recuperación do tema ou temas suspensos.
Considérase que unha avaliación obtén unha cualificación positiva se a nota da avaliación non é inferior a 4.5. Recordar que se un alumno non se 
presenta a unha proba escrita entón adxudicaráselle unha cualificación nula, excepto no caso de presentar unha xustificación médica ou de deber 
inescusable, neste caso o profesorado decidirá entre facerlle o exame noutra data ou adxudicarlle unha cualificación en función dos rexistros de 
seguimento diario que dispón do alumno ata ese momento. 
Recuperación das avaliacións.
 Nota definitiva de cada avaliación. No caso de que o alumnado non obtivese unha cualificación positiva nalgunha das avaliacións anteriores, (nota da 
avaliación inferior a 4.5) deberá presentarse á correspondente proba de recuperación. Farase un mínimo dunha proba de recuperación por cada 
avaliación, ou ben un exame final que integre as recuperacións das tres avaliacións, puntuando por separado cada unha delas. A nota definitiva da 
avaliación calcularase agora tendo en conta a seguinte ponderación: 2/3 a nota da recuperación e 1/3 a nota obtida na primeira cualificación da 
avaliación, excepto no caso de que a nota obtida así sexa inferior a 4.5 e a nota da proba de recuperación non fose inferior a 4.5 . Neste caso 
outorgaráselle unha cualificación de 4.5. Queda a criterio do profesor (en función das expectativas que ten o alumno na materia, do seu interese e 
constancia na materia,…), decidir se un alumno ou alumna que ten a avaliación superada (nota provisional da avaliación maior ou igual a 4.5), se pode 
presentar voluntariamente a proba de recuperación, co obxecto de mellorar a cualificación. No suposto de serlle permitido, a nota definitiva da 
avaliación calcularase seguindo os criterios anteriores, salvo no caso de que anota da recuperación sexa menor. Nese caso quedaralle coma nota 
definitiva a que xa tiña. Evidentemente se o alumno ou alumna, que non ten obriga,  non quere voluntariamente presentarse á proba de recuperación para
subir nota, a nota definitiva da avaliación será a nota de avaliación obtida cos primeiros criterios.
A nota da terceira avaliación como tal non figurará no boletín, porque coincidirá coa avaliación de xuño no caso do alumnado que supere a materia. 
Avaliación ordinaria da terceira avaliación: A nota de xuño será a media aritmética das notas definitivas das tres avaliacións, excepto en dous casos: 
- Algunha das notas definitivas das avaliacións sexa inferior a 3.5.
 - Dúas das tres avaliacións estean suspensas (dúas notas definitivas menores que 4.5) Nestes supostos, a nota final de xuño será a menor entre a referida
media aritmética e un 4. En casos debidamente xustificados o profesorado poderá establecer unha ponderación distinta entre as tres avaliacións. De ser 
así, as ponderacións deben ser establecidas e comunicadas ao alumnado antes da realización do último exame da 3ª avaliación.
O reforzo estase a facer continuamente, porque o alumnado ten material suficiente na aula virtual para traballar. Tamén despois de traballar nela na clase
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dispón de formación para facelo. Así mesmo o profesorado está a súa disposición para explicar posibles dúbidas. O tempo de dedicación na aula virtual 
e en Geogebra é posible coñecelo. Os exercicios e problemas feitos tanto na aula virtual como en Geogebra (neste caso só os que non se fan 
directamente na páxina), como nos cuadernillos que se lles entreguen, repito que teñen que ser presentados no caderno.
Hai un reforzo especial nos cursos 1º e 2º. En 1º entra na aula unha a PT para facer apoio e un día á semana se algún/a ten problemas pode sair da aula 
con outra profesora. En 2º hai un agrupamento flexible e ademais dentro do agrupamento teñen apoio-
En 3º tivemos na primeira avaliación o programa ARCO-
O reforzo tamén se fai con entrevistas persoais de apoio emocional para indicarlles qué deben traballar e cómo facelo. Así mesmo se avisa aos titores 
dos problemas co alumnado que ten visos de ter problemas coas notas.

Avaliación extraordinaria de xuño:
 Considérase como tal as probas que se podan facer despois da terceira avaliación para darlle ao alumnado máis oportunidades de aprobar a materia.  Se 
o alumno ou alumna obtén unha cualificación negativa na materia (inferior a 4.5) entón deberá presentarse ás probas que o profesorado considere, que 
serán elaboradas en base aos contidos mínimos. Nesta avaliación o alumnado se examina de toda a materia do curso ou das partes suspensas ao criterio 
do profesorado. Dado o seu carácter extraordinario, non será emitida ningunha nota de seguimento diario, pero si que é fundamental que presenten todos
os traballos que se lles pediron como reforzo. No suposto de que o alumno ou alumna non se presente a estas probas a súa nota será a da terceira 
avaliación que xa é a nota do curso. No caso de que a nota desta proba extraordinaria sexa positiva (maior ou igual que 4), incrementarase, se é o caso, 
coas puntuacións complementarias pendentes do curso. Se a media da nota da proba extraordinaria de xuño e a das demais avaliacións é negativa (menor
que 4), non procederá o anterior incremento (perdéndose para sempre a puntuación complementaria) e a materia quedará suspensa. Os cálculos de 
tódalas medias referidas nestes criterios faranse cunha aproximación de dúas cifras decimais. Pola contra, na lexislación vixente consta que o alumnado 
debe recibir unha cualificación enteira entre 1 e 10, así que, no boletín de cualificacións a nota será sempre a aproximación enteira por redondeo da 
correspondente cualificación.
Nos traballos de investigación e proxectos o alumnado guiarase e apoiarase nas  pautas dadas na páxina http://www.esdelibro.es/

Para cualquera dúbida consultar co profesorado das materias.
 Hora de atención: 
Eva Rieiro Gerpe
Juan Ramón Gallástegui Otero
Carmen Buitrón Pérez
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