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 GUÍA DO ÁMBITO SOCIAL                                                                MÓDULO 1  

 
Semipresencial-Tarde    ___Curso 2022-23 

 
 

MATERIAIS  E  RECURSOS: 
Na modalidade semipresencial tarde do Ámbito Social empregaremos as Unidades Didácticas 
especificas do Módulo 1 que colga a Consellería no portal educativo adaptadas ao currículo oficial.  
 (Existen Unidades Didácticas para uso do alumnado na biblioteca  do Centro). 
 
 
UNIDADES DIDÁCTICAS: (Semipresencial tarde - 1º e 2º cuadrimestre) 
 
 Unidade didáctica 1: A Terra: representación, relevo e medio físico. 
  1.1.- Localización:  
  1.2.- A representación da Terra: 
   1.2.1.- Os puntos cardinais   
   1.2.2.- As coordenadas xeográficas  
   1.2.3.- Mapa topográfico e curvas de nivel  
   1.2.4.- As proxeccións 
   1.2.5.- Compoñentes básicos e formas de relevo   
  1.3.- A orixe da Terra: 
  1.4.- O relevo terrestre:   
   1.4.1.- A superficie da Terra  
   1.4.2.- As augas. 
   1.4.3.- Climas e paisaxe 
  1.5.- Medio físico de Galicia: relevo, costas, ríos, medios naturais e climas. 
  1.6.- Medio físico de España: relevo, costas, ríos, medios naturais e climas. 
  
 Unidade didáctica 2: A actividade económica. 
  2.1.- A actividade económica  
  2.2- Sectores económicos:   
          2..2.1.- Sector primario   
   - A agricultura  
   - A gandería   
   - Recursos forestais  
   - A pesca  
   - O marisqueo 
   - A minaría 
           2.2.2.- Sector secundario 
   - Materias primas. 
   - Fontes de enerxía 
   - Industria 
           2.2.3.- Sector terciario 
    - Comercio 
    - Transporte 
    - Turismo 
    - Educación 
    - Sanidad 
 
 Unidade didáctica 3 : A Prehistoria e as primeiras civilizacións urbanas 
  3.1.- O proceso de hominización:   
   3.1.1.- O Paleolíticos.   
   3.1.2.- O Neolítico 
   3.1.3.- A Idade dos Metais 
   3.1.4.- A Prehistoria na Península Ibérica. 
  3.2.- As primeiras civilizacións urbanas   
   3.2.1.- Mesopotamia  
   3.2.2.- Exipto 



 2

  
  Unidade didáctica 4 : A Idade Antiga. As civilizacións clásicas 
  4.1.- As civilizacións clásicas: Grecia.   
   4.1.1.- As orixes de Grecia.  
   4.1.2.- A época clásica: Atenas e Esparta.   
   4.1.3.- A época helenística: o Imperio de Alexandre Magno 
   4.1.4.-  A cultura grega: arte, ciencia, literatura e filosofía. 
  4.2.- As civilizacións clásicas: Roma  
   4.2.1.- Monarquía e república.   
   4.2.2.- O Imperio romano  
   4.2.3.- A cultura romana   
  4.3.- A entrada da Península Ibérica na Idade Antiga:   
   4.3.1.- Os pobos prerromanos.  
   4.3.2.- As colonizacións e a conquista romana.  
 
METODOLOXIA:    
Na modalidade de ensinanza semipresencial dispoñemos dunha sesión semanal de titoría lectiva onde 
son tratados aspectos fundamentais de cada tema, incidindo especialmente nos contidos procedimentais 
e naqueles outros que resulten máis complicados. 
Asímesmo, existen  titorias de  orientación – martes de 10,45 a 11,30 horas; mércores e xoves de 16,45 a 
17,30 horas e venres de 10,45 a 12,15 horas – para que o alumnado  poida plantexar  as dúbidas e 
dificultades que vai atopando  no estudo da materia  ao longo do seu proceso  de autoaprendizaxe.  
   
MINIMOS ESIXIBLES:  
 
Ámbito social. Módulo 1  
-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 principias conxuntos bioclimáticos do mundo, España e Galicia. 
-Analizar as características da poboación galega, española e europea. 
-Interpretar os rasgos da poboacion 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 en relación  
-Enumerar e localiza 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 algunhas das diferenzas entre a democracia grega e as democracias actuais. 
-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 conexións entre o pasado da Hispania roma-na e o presente. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN  E   PROCEDEMENTOS   DE  AVALIACIÓN: A distribución temporal 
das unidades do Módulo 1 do Ámbito Social da ESA semipresencial-tarde no 1º e 2º cuadrimestre serán: 

1º Cuadrimestre: 
 Unidades 1,2  (outubro,novembro)                           
 Unidades 3,4  (decembro,xaneiro)

2º Cuadrimestre: 
 Unidades 1,2  (febreiro,marzo)                           
 Unidades 3,4  (abril, maio,)

 
Oficialmente están establecidos dous exámes finais globais (ordinario e extraordinario) dacordo co 
calendario de avaliacións fixado pola xefatura de estudos a realizar polo alumnado, tanto da modalidade 
semipresencial como presencial. No primeiro cuadrimestre a proba escrita global ordinaria será cara 
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finais de xaneiro e no segundo cuadrimestre no mes de xuño. Asimesmo, os que suspendan o 1º 
cuadrimestre, terán unha convocatoria extraordinaria en marzo e os do 2° cuadrimestre disporán  dunha 
convocatoria ordinaria en maio e outra extraordinaria en xuño.  
 
A calificación do Módulo será a nota obtida no exame final ordinario ou no seu caso, no extraordinario. 
 
Como a avaliación preténdese que sexa continua, o profesor poderá realizar probas parciais escritas, que 
se son superadas elimina materia de cara á proba final ordinaria. Se un alumno/a as supera, queda exento 
de presentarse á proba final. De non presentarse aos parciais ou non superar algún deles, deberá realizar 
o exame final global ordinario ou a parte non avaliada  positivamente. 
 
En función da dispoñibilidade de elementos avaliables, poderá reservarse ata un 20% da nota da 
avaliación para a valoración de traballos e exercicios propostos e a actitude ante a materia  
 
Os exames ou probas parciais escritas poderán constar de distintos tipos de cuestións: 
a) Definicións  breves de termos  específicos  das unidades  obxecto de avaliación. 
b) Cuestións breves ou de tipo  test; estas  últimas baixan  nota  cando a resposta  non é  a correcta. 
c) Preguntas de desenvolvemento nas que se valora: coñecementos, exposición,  análise, síntese, etc. 
d) Comentario guiado de: textos, imaxes, mapas,…das unidades obxecto de avaliación  
 
A asistencia á clase é obrigatoria e será motivo de perda do dereito de avaliación continua se o número 
de faltas de asistencia sen xustificar supera o 10% do cómputo de horas establecido para este ámbito no 
cuadrimestre 


