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Guía didáctica de Módulo 1 semipresencial (mañá)

Curso 2022-2023

Horario titoría lectiva Grupos mañá: xoves 9:15 a 10:00

Horario titoría de orientación mércores 16:45 a 17:30
venres 10:45 a 12:15

Profesora Carmen Gallego López

Correo carmengallego@edu.xunta.es

Teléfono do centro 881 960 901

1. MATERIAIS E RECURSOS

-AULA VIRTUAL: os materiais empregados e mencionados na clase polo docente serán
subidos á Aula Virtudal da EPAPU Eduardo Pondal con regularidade.
Importante:  revisar  semanalmente  a  aula  virtual para  poder  realizar  un  seguimento
axeitado do curso.

-LIBRO DE TEXTO:  empregaremos como referencia os materiais  proporcionados pola
Consellería  de  Educación,  Universidade  e  Formación  Profesional  da  Xunta  de  Galicia.
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/23204

            Ámbito Social – Módulo 1– Unidades 1, 2, 3 e 4.
    

2. CONTIDOS E TEMPORALIZACIÓN

Grupo mañá xoves 9:15 a 10:00

1º CUATRIMESTRE

DATAS UNIDADES CONTIDOS

22 
setembro

Presentación
U 1                        -Localización. A representación da Terra. Orixe da Terra

29 
setembro U 1 -O relevo terrestre. Medio físico de Galicia e España

6 outubro U 2 -As actividades económicas. Sectores económicos. O sector primario

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/23204


13 
outubro U 2 - O sector secundario

20 
outubro U 2 - O sector terciario

27 
outubro 1º parcial

3 
novembro U 4 - Prehistoria. O proceso de hominización

10 
novembro U 4 - As primeiras civilizacións urbanas: Mesopotamia e Exipto

17 
novembro U 5 -As civilizacións clásicas: Grecia

24 
novembro U 5 -As civilizacións clásicas: Grecia. Arte e cultura

1 
decembro U 5 -As civilizacións clásicas: Roma

15 
decembro U 5 -As civilizacións clásicas: Roma. Arte e cultura

22 
decembro U 5 - A entrada da Península Ibérica na Idade Antiga

12 
xaneiro

                                     repaso

19 
xaneiro

2º parcial

26 
xaneiro

notas

30 xan.-1 
febreiro

EXAME FINAL

Grupo mañá xoves 9:15 a 10:00

2º CUATRIMESTRE

DATAS UNIDADES CONTIDOS

16 
febreiro

Presentación
U 1                     -Localización. A representación da Terra. Orixe da Terra

2 marzo U 1 -O relevo terrestre. Medio físico de Galicia e España

9 marzo U 2 -As actividades económicas. Sectores económicos. O sector primario

16 marzo U 2 -Sector secundario. Sector terciario

23 marzo 1º parcial

30 marzo U 3 - Prehistoria. O proceso de hominización



13 abril U 3 - As primeiras civilizacións urbanas: Mesopotamia e Exipto

20 abril U 3 -As civilizacións clásicas: Grecia.

27 abril U 4 -As civilizacións clásicas: Grecia. Arte e cultura

4 maio U 4 -As civilizacións clásicas: Roma.

11 maio U 4 -As civilizacións clásicas: Roma. Arte e cultura
-A entrada da Península Ibérica na Idade Antiga

18 maio 2º parcial

1 maio notas 

23 a 26 
maio

EXAME FINAL 

4. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
   De xeito habitual, realizaranse dous parciais por cuadrimestre e, no caso de aprobalos, o alumnado
quedará exento da proba final. En caso de non acadar o suficiente nestes parciais, o alumnado terá
que  presentarse  á  proba  final  quedando  aínda  posibilidade  de  aprobar  a  materia  a  través  da
avaliación extraordinaria.
  O exame poderá combinar tres tipos de preguntas:

-Definicións breves de termos específicos das unidades obxecto de avaliación.
-Preguntas breves
-Preguntas tipo test nas que as respostas incorrectas poderían baixar a nota.

  O valor de cada unha destas partes será indicado en cada un dos exames.
  Poderá reservarse ata un 20% da nota da avaliación para a valoración de traballos e exercicios 
propostos e da actitude ante a materia, en función da disponibilidade de elementos avaliables.

5. CRITERIOS E CONTIDOS MÍNIMOS
  Considéranse requisito imprescindible para aprobar a materia amosar unha boa disposición cara a
materia,  con  esforzo  e  interese  persoal,  que  fagan  posible  a  consecución  de  destrezas  e
coñecementos nos distintos aspectos de cada tema.

-Interpretar mapas dos conxuntos bioclimáticos: Galicia, España, Europa
e o mundo.
-Localizar espazos xeográficos e lugares utilizando coordenadas
xeográficas en mapas.
-Describir e situar as formas de relevo básicas de Galicia, España,
Europa e o mundo.
-Describir os rasgos dos principais conxuntos bioclimáticos do mundo,
España e Galicia.
-Analizar as características da poboación galega, española e europea.
-Interpretar os rasgos da poboación mediante táboas, gráficos e mapas.
-Coñecer a organización territorial de Galicia, España, Europa e
localizala en mapas.



-Deducir os rasgos da poboación galega, española e europea.
-Enumerar e localizar os principais recursos naturais de Galicia, España
e Europa.
-Razoar a relación entre os sectores económicos e as actividades
humanas.
-Coñecer as características da vida humana na Prehistoria: Paleolítico e
Neolítico. 
-Coñecer os trazos principais das polis gregas e localizalas nun mapa.
-Describir algunas das diferenzas entre a democracia grega e as
democracias actuáis.
-Caracterizar os trazos principais da sociedade, a economía e a cultura
romanas.
-Identificar e describir os trazos característicos de obras das artes grega
e romana.
-Establecer conexión entre o pasado da Hispania romana e o presente. 


