
 

 

 

Xeografía e Historia  

1º ESO 

 

PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA 

 

 
 

 

 

 

 

  



1 

ÍNDICE

 

 

 PÁX. 

1- INTRODUCIÓN………………………………………………………………………………... 2 

2- CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE………. 5 

3- PROGRAMACIÓN XEOGRAFÍA E HISTORIA 1º ESO….………………………………. 8 

3.1 PROGRAMACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS….…………...……………………. 8 

4- GRAO MÍNIMIO PARA SUPERAR A MATERIA……………………….……………… 43 

5- PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DA AVALIACIÓN..……….………………. 44 

6-  SECUENCIACIÓN……………………………….………………………….………………. 47 

7-  METODOLOXÍA………………………….………....…………………………….………… 47 

8-  MATERIAIS DIDÁCTICOS……...…………...….………………………….……………… 50  

9- CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN……………………….…..… 51 

10- INDICADORES DE LOGRO…...…………...….………………………….……………… 53 

11- RECUPERACIÓN DA MATERIA PENDENTE……...…………...….………………….. 55 

12- AVALIACIÓN INICIAL……...…………...….……………..……………….……………… 62 

13- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE……...…………...….…....……………… 62 

14- ELEMENTOS TRANSVERSAIS……...…….….………………………….……………… 64 

15- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS…....….………………………….……………… 65 

16- MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PD…….……. 65 

17- CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR…………….……….…….………….…… 65 

18- CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LINGÜÍSTICO...…………….…….………………. 66 

 

 

 ANEXO I PLAN DE CONTINXENCIA (COVID 19).......................................................... 67 
  



2 

1.- INTRODUCIÓN 
 

O alumnado do IES procede maioritariamente dos tres centros adscritos polo que posúen certas 

características dispares tanto nos contidos disciplinares traballados como en certos hábitos. Con 

carácter xeral podemos afirmar que o alumnado ten un comportamento na aula aceptable mesmo 

con certos hábitos de traballo pero carecen do hábito do estudo na casa. Constátase que moitos 

alumnos e alumnas adican tempo de máis ao traballo no seu fogar pero cunha escasa 

rendabilidade polo que débese fomentar un uso racional do tempo de traballo e de estudo. 

Igualmente debemos salientar a variedade de circunstancias do noso alumnado, tanto de 

procedencia social, de capacidades intelectuais como de hábitos de traballo. É moi destacable a 

elevada porcentaxe do alumnado con algunha necesidade educativa específica. 

O Real decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da 

educación secundaria obrigatoria, aprobado polo Goberno de España, e publicado no BOE o 3 de 

xaneiro de 2015, está enmarcado na Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da 

calidade educativa, que á súa vez modificou o artigo 6 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 

educación, para definir o currículo como a regulación dos elementos que determinan os procesos 

de ensino e aprendizaxe para cada unha das ensinanzas. 

Consonte o mencionado Real decreto 1105/2014, do 26 de decembro, que determina os aspectos 

básicos a partir dos cales as distintas administracións educativas deberán fixar para o seu ámbito 

de xestión a configuración curricular e a ordenación das ensinanzas na educación secundaria 

obrigatoria, correspóndelle ao Goberno autonómico regular a ordenación e o currículo na 

devandita etapa. 

O Decreto 86/2015, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria na 

Comunidade de Galicia así o fai para todas as materias (troncais, específicas e de libre 

configuración autonómica), e en concreto para a de Xeografía e Historia. O presente documento 

refírese á programación do primeiro curso da ESO desta materia. 

Contexto 2021 

Protocolo de adaptación ao contexto da Covid 19 nos centros de ensino non universitario para 

o curso 2020-2021 do 22 de xullo de 2020 e as instrucións do 30 de xullo de 2020, da 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación ás 

medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, nos centros docentes 

da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas da educación infantil, da 

educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato. Estas instrucións 

determinan as medidas a adoptar no curso 2019-2020 dada la situación da pandemia polo 

COVID-19 (SARS-CoV-2) no suposto no que o alumnado teña que recibir ensino a distancia. 

A presente programación contempla los tres escenarios en función da situación sanitaria: 

- Actividade lectiva presencial 
- Actividade lectiva semipresencial 
- Actividade lectiva a distancia 

No suposto da actividade presencial, a materia de Xeografía e Historia de 1º da ESO rexirase pola 
presente programación, apartados 1-20 

No suposto da actividade semipresencial e a distancia terase en conta o contemplado no ANEXO 
I SITUACIÓN COVID 19 PLAN DE CONTINXENCIA. 
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Obxectivos de etapa 

O currículo de Xeografía e Historia de 1º da educación secundaria obrigatoria enmárcase no 

referente que supoñen os obxectivos xerais da etapa, como determina o artigo 10 do Decreto 

86/2015 que establece o currículo na Comunidade Autónoma de Galicia. Tales obxectivos 

débense alcanzar como resultado das experiencias de ensino-aprendizaxe deseñadas para tal fin 

en cada unha das materias do bacharelato. Son os seguintes: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre 

as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a 

igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns 

dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, 

como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como 

medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre 

eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra 

condición, circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan 

discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia 

contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas 

súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de 

calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para adquirir novos 

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das 

tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, 

así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos 

do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 

crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na 

lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no 

estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de xeito apropiado. 

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das 

outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que 

realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega ou a outras culturas do 

mundo. 

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as 

diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporal, e incorporar a educación 

física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 
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l) Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar 

criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres 

vivos e o medio contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

m) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas 

utilizando diversos medios de expresión e representación. 

n) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 

artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 

diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas desenvolvendo 

actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso 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 comunidade lusófona. 
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2.- CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTEO DAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 

 

Contribución da materia á adquisición das competencias clave 

O estudo da Xeografía e Historia supón a posta en marcha de toda unha serie de estratexias 

cognitivas, de pensamento e aprendizaxe para a realización de distintas tarefas, polo que leva 

implícito o desenvolvemento de cada unha das competencias clave. 

 

 
Comunicación lingüística 

Os contidos e metodoloxía da materia sitúan o alumnado en diversos contextos do uso da lingua, 

tanto orais coma escritos, contribuíndo deste xeito á consecución desta competencia. Unha 

importante cantidade das tarefas coas que ten que enfrontarse implica un contacto cotián cunha 

gran diversidade de textos, o que facilita desenvolver habilidades no uso de distintos tipos de 

discurso, tales como a narración, a disertación, a descrición e a argumentación. Igualmente, 

preténdese que o alumnado adquira un vocabulario específico, non só para o seu uso académico 

senón para que forme parte do seu rexistro expresivo habitual. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

A contribución da materia á adquisición desta competencia favorécese a través da introdución nos 

seus contidos de operacións sinxelas, magnitudes, porcentaxes e proporcións, nocións de 

estatística básica, uso de escalas numéricas e gráficas, medicións, recoñecemento de formas 

xeométricas, diferentes tipos de representación gráfica, sendo estas prácticas habituais no estudo 

da Xeografía e da Historia. O feito de que estas destrezas matemáticas se apliquen á descrición e 

análise da realidade social permítenlle ao alumnado ser consciente da súa utilidade e 

aplicabilidade e, por iso, contribúen a construír unha competencia matemática realmente 

significativa e funcional. 

As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía inclúen, entre outros aspectos, un achegamento 

ao mundo físico e á interacción responsable desde accións orientadas á conservación e mellora 

do medio natural, pretendendo que o alumnado desenvolva actitudes e valores relacionados co 

sentido da responsabilidade en relación coa conservación dos recursos naturais e a protección do 

medio. Non en van, un dos obxectivos principais da materia é a comprensión do espazo no que 

teñen lugar os feitos sociais. A dimensión espacial débese exercitar mediante tarefas relacionadas 

coa localización, a orientación, a observación e a análise de diferentes paisaxes. O estudo do 

espazo xeográfico debe suscitar unha reflexión sobre o seu aproveitamento e mais a sostibilidade. 

 

Competencia dixital 

A competencia dixital é aquela que implica o uso creativo, crítico e seguro das TIC para alcanzar 
os obxectivos relacionados co traballo, a aprendizaxe, o uso do tempo libre, a inclusión e 
participación na sociedade. Esta competencia supón, ademais da adecuación aos cambios que 
introducen as novas tecnoloxías na alfabetización, a lectura e a escritura, un conxunto novo de 
coñecementos, habilidades e actitudes necesarias hoxe en día para ser competente nun contorno 
dixital. 

Require de coñecementos relacionados coa linguaxe específica básica: textual, numérica, icónica, 

visual, gráfica e sonora, así como as súas pautas de descodificación e transferencia. Isto implica o 
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coñecemento das principais aplicacións informáticas. Supón tamén o acceso ás fontes e o 

procesamento da información, e o coñecemento dos dereitos e as liberdades que asisten as 

persoas no mundo dixital. 

A contribución da materia de Xeografía e Historia ao tratamento da información e competencia 

dixital é decisiva, pois unha das súas metas cífrase en proporcionar coñecementos e destrezas 

para a busca e selección de información relevante consonte diferentes necesidades, así como 

para a súa reutilización na produción de textos orais e escritos propios. A busca e selección de 

moitas destas informacións requirirá, por exemplo, o uso adecuado de bibliotecas ou a utilización 

da internet, e a realización guiada destas buscas constituirá un medio para o desenvolvemento da 

competencia dixital. 

O recurso a fontes diversas, accesibles a través das novas tecnoloxías, contribúe a que o 

alumnado desenvolva progresivamente estratexias na xestión da información, seguindo criterios 

de obxectividade e pertinencia, que lle permitan distinguir os aspectos máis relevantes, fiables e 

adecuados en cada contexto. Igualmente, a análise crítica da información, mediante a 

comparación e establecemento de relacións entre as fontes consultadas, permite que o alumnado 

transforme a información en coñecemento. Por outra banda, a linguaxe non verbal que se utiliza 

frecuentemente na análise da realidade social contribúe ao coñecemento e interpretación de 

linguaxes icónicas, simbólicas e de representación, como son a linguaxe cartográfica e a da 

imaxe. 

 

Aprender a aprender 

A competencia aprender a aprender supón que o alumnado desenvolva ferramentas que lle 

permitan controlar os seus propios procesos de aprendizaxe e adquirir hábitos de traballo 

autónomo cada vez máis eficaces. A materia contribúe á adquisición desta competencia porque 

require aplicar diferentes tipos de razoamentos e reflexionar sobre a multicausalidade. Pono en 

contacto con diferentes fontes de información e adéstrao na súa recompilación, análise e 

comentario crítico. O manexo individual ou en grupo de distintas técnicas relacionadas co uso 

adecuado das fontes (observación, tratamento, organización, representación gráfica e 

comunicación da información) e a presentación das súas conclusións na aula deben servir para 

que se reforce a súa confianza e, de forma progresiva, vaia asumindo un maior protagonismo no 

seu proceso de aprendizaxe. O recurso a estratexias que faciliten a organización e asimilación do 

coñecemento, tales como a realización de sínteses, esquemas ou mapas conceptuais, tamén 

contribuirá a que mellore a súa capacidade de aprendizaxe autónoma. 

 

Competencias sociais e cívicas 

O currículo da materia contribúe á adquisición das competencias sociais e cívicas por canto inclúe 

conceptos básicos relacionados coa organización do traballo, a igualdade e non-discriminación 

entre homes e mulleres, o respecto ás minorías étnicas ou culturais marxinadas ou excluídas, a 

dimensión intercultural das sociedades actuais, etc. Igualmente, o estudo da evolución das 

sociedades e da súa organización contribúe a que poida interpretar e integrarse no seu contexto 

social de forma eficaz e construtiva. Pono en contacto con conceptos claves para a adquisición da 

competencia cívica, como cidadanía, democracia, xustiza, dereitos humanos e civís, etc. 

Igualmente, fomenta valores democráticos e cívicos ao propoñer traballos colaborativos ou a 

realización de debates que desenvolvan destrezas comunicativas con tolerancia, respecto e 

empatía. Deste modo desenvolve estratexias que lle permiten tomar decisións, resolver conflitos e 

interactuar, baixo o principio de respecto mutuo, con outras persoas e grupos, o que contribúe a 
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que sexa quen de albiscar que actitudes e valores cómpren para convivir democraticamente 

nunha sociedade cada vez máis plural, dinámica, cambiante e complexa. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

A materia contribúe á adquisición desta competencia en tanto que aborda o estudo e comprensión 

do contexto socioeconómico no que o alumnado se vai inserir. As destrezas relacionadas co 

sentido de iniciativa estarán presentes nas tarefas e proxectos, ben sexa individuais ou en grupo, 

que impliquen procesos de análise, planificación, organización, xestión e toma de decisións. 

 

Conciencia e expresións culturais 

Pola súa propia natureza, a contribución da materia á competencia conciencia artística e 
expresións culturais é significativa. O currículo inclúe contidos que abordan as expresións 
culturais desde a súa perspectiva histórica, como as principais manifestacións do talento humano, 
autores e autoras e obras, xéneros e estilos, técnicas e linguaxes artísticas, etc. 

A través destes contidos conseguirase que o alumnado desenvolva a capacidade para expresarse 
e comunicar ideas e emocións propias ao tempo que se estimula a súa propia creatividade e 
imaxinación. Finalmente, favorécese que adquira habilidades perceptivas e de sensibilización cara 
ao patrimonio cultural, premisa necesaria para que se implique activamente no seu coñecemento, 
divulgación e conservación como legado dunha identidade que se debe preservar. 
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 3. PROGRAMACIÓN DE XEOGRAFÍA E HISTORIA 1º ESO 

 

3.1. Programación das unidades didácticas 

O currículo de 1º ESO estruturouse en 12 unidades didácticas. A seguir establécese a secuencia 

xeral do curso. 

XEOGRAFÍA 
 

1. O PLANETA TERRA E A SÚA 
REPRESENTACIÓN 
 

2. O RELEVO 
 

3. A AUGA NA TERRA 
 

4. TEMPO E CLIMA 
 
5. MEDIO NATURAL NO MUNDO* 
 
6. NATUREZA E SOCIEDADE 

 

 

HISTORIA 
 
1. INTRODUCIÓN Á HISTORIA. A PREHISTORIA: O 

PALEOLÍTICO 
 

2. O NEOLÍTICO E A IDADE DOS METAIS* 
 

3. AS PRIMEIRAS CIVILIZACIÓNS 
 

4. A GRECIA ANTIGA 
 

5. A ANTIGA ROMA 
 

6. HISPANIA ROMANA* 
 

 

Nas seguintes páxinas deste documento ofrécese a programación da aula de cada unha das 

unidades didácticas.  En cada unidade detállase: 

● A introdución 

● As competencias clave e obxectivos 

● A temporalización 

● A atención á diversidade 

● Os contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe, competencias e indicadores 

 

*Estas tres unidades poderán ser incluídas nas que lles preceden. 
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Unidade 1. O planeta Terra e a súa representación 

 Introdución 
 
Na primeira unidade de 1º da ESO, O planeta Terra e a súa representación, preséntanse dous 
grandes contidos. O primeiro: a Terra no sistema solar e á súa vez no Universo, o que nos esixe 
expoñer os astros do sistema solar: o Sol, os planetas e os satélites, e do mesmo xeito, o 
comportamento da Terra como astro, o movemento de translación e de rotación e as 
consecuencias de ambos os dous. A segunda cuestión é as formas de representación da 
superficie do noso planeta, isto esíxenos desenvolver previamente conceptos e técnicas da 
cartografía, é dicir, a orientación, a localización (as coordenadas xeográficas) e as proxeccións 
cartográficas para expoñer os mapas e as súas características: escalas e tipos. 

Cómpre facerlles comprender aos alumnos estes contidos para poder desenvolver o resto das 

unidades desta materia pois a Xeografía é a ciencia que estuda as variacións das distribucións 

dos fenómenos da superficie terrestre (abióticos, bióticos e culturais), así como as relacións do 

medio natural co home e da individualización e análise das rexións da superficie da Terra (J. 

Estébanez en R. Puyol. Coordinador (1990): Geografía Humana, E. Pirámides, Madrid, páx. 19), e 

o mapa é o principal instrumento de traballo. 

 Competencias e obxectivos 
 

Competencias clave Obxectivos didácticos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxías (CMCT) 

 

Competencia dixital (CD) 

 

Aprender a aprender (AA) 

 

Competencias sociais e cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia e expresións culturais (CEC) 

 

● Identificar e localizar a Terra e o seu satélite no 
sistema solar. 
 

● Comprender os mecanismos dos movementos 
da Terra e as súas consecuencias. 

 
● Distinguir e analizar as técnicas e as formas das 

representacións cartográficas: as proxeccións, as 
escalas, a simboloxía do mapa, os planos e tipos 
de mapas. 
 

● Realizar unha correcta lectura de mapas e 

coñecer os procesos e mecanismos para 

localizar espazos xeográficos e lugares nun 

mapa utilizando datos de coordenadas 

xeográficas. 

  

 Contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e indicadores 

 
Na seguinte táboa preséntanse os contidos que se traballan na unidade 1 vinculados cos criterios 

de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables asociados e relacionados coas 

competencias clave que desenvolven. 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables 

● O Universo, o sistema solar e a Terra. 
● Os movementos da Terra: translación 

e rotación. As estacións e o día e a 
noite. A súa importancia na 
distribución dos climas. 

● As coordenadas xeográficas: paralelos 
e meridianos, latitude e lonxitude. O 
compás. 

● A representación da Terra: as 
proxeccións cartográficas, as escalas, 
os mapas e planos. Tipos de mapas. 

● Proxeccións e sistemas de 
coordenadas. Imaxes de satélites e os 
seus principais usos. 

● Fusos horarios, GMT. Fusos e países. 
 

1. Ser quen de describir o sistema solar. 
(CL, CMCT, AA) 

1.1. Enumera os planetas do sistema solar. (CL, 
CMCT, AA) 

1.2.  Sitúa a Terra no sistema solar. (CMCT, 
CAA) 

2. Identificar e analizar os movementos 
da Terra. (CMCT, AA, CEC) 

2.1. Describe o movemento de rotación e as súas 
consecuencias. (CMCT, AA) 

2.2.  Describe o movemento de translación e as 
súas consecuencias. (CMCT, AA) 

2.3.   Enumera o comezo das estacións. (CEC) 

2.4.  Identifica o norte axudado con ou sen 
instrumentos. (CMCT, AA) 
 

3. Coñecer as coordenadas xeográficas. 
(CMCT, AA, CL) 
 

3.1.   Explica a latitude e a lonxitude. (CL, CMCT, 
AA) 

3.2.  Localiza espazos xeográficos e lugares nun 
mapa utilizando datos de coordenadas xeográficas. 
(CMCT, AA) 

4. Identificar e analizar a forma de 
representación do noso planeta: o 
mapa e as proxeccións cartográficas.  
(CMCT, AA, CD) 
 

4.1.  Clasifica e distingue proxeccións, e compara 

unha proxección de Mercator e unha de Peters. 
(CMCT, AA) 

4.2. Distingue os diferentes tipos de mapas. 
(CMCT, AA) 

4.3. Identifica elementos nun mapa. (CMCT, AA) 

4.4. Realiza buscas en medios impresos e 
dixitais referidas a diferentes tipos de mapas e 
localiza páxinas e recursos web directamente 
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relacionados coa cartografía. (CAA, CD) 

5. Distinguir as diferentes representacións 
cartográficas segundo a escala. 
(CMCT, AA) 

5.1. Distingue as diferentes representacións 
cartográficas polas súas escalas. (CMCT, AA) 

5.2. Diferencia a escala numérica da escala 
gráfica. (CMCT, AA) 

5.3. Calcula distancias nun mapa. (CMCT, AA, 
SIEE) 

6. Localizar no globo terráqueo os fusos 
horarios e calcular as diferenzas 
horarias. (CMCT, AA, CEC, SIEE) 
 

6.1. Analiza nun mapa de fusos horarios.  
(CMCT, AA, SIEE) 

6.2. Localiza lugares do planeta de similares 
horas. (CMCT, AA, CEC, SIEE) 

6.3.  Calcula a diferenza horaria de dúas zonas. 
(CMCT, AA, CEC, SIEE) 
 

7. Expresarse correctamente en 
presentacións orais e escritas 
utilizando o vocabulario da área. (CL, 
SIEE) 

7.1. Preséntalles información aos seus 
compañeiros oralmente e por escrito. (CL, SIEE) 

 

 Temporalización 

 Esta unidade podería traballarse nunhas dúas semanas (entre 6 e 8 sesións). O número de 
sesións pode vir determinado polo interese que os alumnos mostren no contido da unidade, polo 
interese que esperte no propio profesor e mesmo en como se leva a cabo o cumprimento da 
planificación xeral. 

 Conexión con outras disciplinas 

 Astronomía, física, cartografía, topografía, fotografía, xeoloxía, historia, matemáticas, demografía, 
urbanismo, economía. 

 Atención á diversidade 
 
Atenderemos a diversidade mediante a variedade de actividades no Libro do alumno, e nas 

seccións dixitais, así como co material de reforzo e ampliación dispoñible para o profesor. 

Abordaremos mediante o reforzo os conceptos de rotación e translación, as liñas terrestres 

imaxinarias e o manexo de coordenadas xeográficas, escalas e fusos horarios, e ampliaremos 

contidos sobre as estrelas. 

Por último, o profesor pode poñer en marcha as adaptacións curriculares que considere 
convenientes. 
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Unidade 2. O relevo 

 Introdución 
 
O relevo é o título da 2ª unidade de 1º da ESO, recolle os contidos das formas do relevo terrestre, 

que formula primeiramente, a súa formación e modelaxe, para despois expoñer os tipos e as 

formas do relevo que aparecen nestes, rematando cos riscos xeolóxicos xerados das dinámicas 

do interior da Terra. É unha unidade cuns contidos, posiblemente complexos, pero que son 

recoñecibles no medio, polo que resultan indispensables para percibir o territorio. 

Pola razón última que apuntamos, cómpre facerlles comprender aos alumnos estes contidos, das 

dinámicas internas da Terra que constrúen o relevo, e como se vai modelando na superficie polos 

axentes naturais. O resultado é unhas variadas formas terrestres, que os alumnos poden 

identificar, xeralmente no seu propio contorno, que por outra parte son dinámicas e nun lento e 

constante cambio. 

Tamén é importante salientarlles aos alumnos os riscos xeolóxicos, xerados por dinámicas 

internas da Terra, polo espectacular e destrutivos que resultan, ademais, de imprevisibles, aínda 

que en moitos casos son probables en zonas concretas da Terra onde se producen. 

 Competencias e obxectivos 

 

Competencias clave Obxectivos didácticos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxías (CMCT) 

 

Competencia dixital (CD) 

 

Aprender a aprender (AA) 

 

Competencias sociais e cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

(SIEE) 

 

Conciencia e expresións culturais (CEC) 

● Describir e analizar os mecanismos da tectónica de 
placas e os seus movementos. 

 
● Comprender como se modela o relevo terrestre. 
 
● Identificar e analizar os tipos do relevo na Terra. 
 
● Coñecer e comprender as características básicas dos 

riscos xeolóxicos. 
 

  

 Contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e indicadores 

 
Na seguinte táboa preséntanse os contidos que se traballan na unidade 2 vinculados cos criterios 

de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables asociados e relacionados coas 

competencias clave que desenvolven. 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables 

Indicadores 
 

 

Unidad
e Síntese 

● Capas internas da Terra. 
● A tectónica de placas e 

dinámicas, forzas 
oroxénicas e 
consecuencias. 

● Os axentes da modelaxe 
terrestre. 

● Os tipos de relevo 
terrestre: relevo 
continental, relevo 
costeiro, relevo dos 
fondos mariños. 

● Os riscos xeolóxicos: 
volcáns, terremotos e 
maremotos. 
 

1. Ter unha visión global da estrutura da 
Terra. (CMCT, AA) 

1.1. Enumera as capas internas da 
Terra. (CMCT, AA) 

3 1 
 

1.2.   Identifica as características 
de cada unha das capas da Terra. 
(CMCT, AA) 

1, 2, 3 1 
 

2. Describir e analizar a tectónica de 
placas e as forzas oroxénicas. (CL, 
CMCT, AA) 

 

2.1. Describe os movementos da 
tectónica de placas. (CL, CMCT, AA) 

4, 5, 8 4 

2.2.   Analiza as consecuencias 
das forzas oroxénicas. (CMCT, AA) 

4, 6, 7, 
8, 9 

4 

3.  Comprender e explicar os axentes e o 
proceso da modelaxe do relevo. 
(CMCT, AA, CL) 

 

3.1.   Enumera os axentes da 
modelaxe terrestre. (CMCT, AA, CL) 
 

10, 11, 
13, 14 

2 
 

3.2.  Comprende o proceso da 
modelaxe do relevo. (CMCT, AA) 
 

10, 11, 
13, 14 

4 
 

3.3.   Explica o proceso da 
modelaxe do relevo. (CMCT, AA, CL) 

10, 13 4, 11 

4.  Identificar, describir e situar as formas e 
elementos do relevo continental, relevo 
costeiro e do relevo dos fondos mariños. 
(CMCT, CD, CEC, CL) 

4.1.   Describe as formas do relevo 
continental. (CMCT, CEC, CL) 

15, 17  2, 3, 13, 
15 

4.2.   Describe as formas do relevo 
costeiro. (CMCT, CEC, CL) 

16 2, 3, 11, 
15 
 

4.3.   Describe as formas do relevo 
dos fondos mariños. (CMCT, CEC, 
CL) 

17, 18 3, 10 

4.4.    Sitúa nun mapa as formas 
do relevo costeiro (CMCT, CD, CEC) 

 

19, 20 5 
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4.5.   Sitúa nun mapa as formas do 
relevo dos fondos mariños. (CMCT, 
CD, CEC) 

19, 26  

5.  Analizar e explicar os riscos xeolóxicos e 
as súas consecuencias. (CMCT, CSC, 
CL) 
 

5.1.  Analiza os riscos xeolóxicos. 
(CMCT, CSC) 

22, 23, 
26 

2, 6, 7, 9, 
10, 12 
 

5.2.   Explica as consecuencias 
dos riscos xeolóxicos. (CMCT, CSC, 
CL) 

22, 24, 
26 

6, 7, 9, 
10 

6.  Analizar as principais características dun 
relevo próximo, así como deducir a orixe 
e os diferentes axentes naturais e 
humanos que puideron modificalo ao 
longo do tempo. (CMCT, AA) 

6.1.  Analizar e describir as 
principais características dun relevo 
próximo. (CMCT, AA) 
 

19, 18, 
21, 26 

7, 8, 9, 
10, 14,15 
 

6.2.  Deducir a partir das 
características dun determinado 
relevo cal é a orixe e os diferentes 
axentes naturais e humanos que 
puideron modificalo ao longo do 
tempo. (CMCT, AA) 
 

  

7.  Expresarse correctamente en 
presentacións orais e escritas utilizando o 
vocabulario da área. (CL) 

7.1.  Preséntalles información aos 
seus compañeiros oralmente e por 
escrito. (CL) 

20  

 

  

 Temporalización 
 
Esta unidade podería traballarse nunhas dúas semanas (entre 6 e 7 sesións). O número de 

sesións pode vir determinado polo interese que os alumnos mostren no contido da unidade, polo 

interese que esperte no propio profesor e mesmo en como se leva a cabo o cumprimento da 

planificación xeral. 

 Conexión con outras disciplinas 
 
Xeoloxía, física, hidrografía, sismoloxía, cartografía, topografía, fotografía, matemáticas, 

demografía, economía. 

 Atención á diversidade 
 
Atenderemos a diversidade mediante a variedade de actividades no Libro do alumno, e nas 

seccións dixitais, así como co material de reforzo e ampliación dispoñible para o profesor. 

Abordaremos mediante o reforzo contidos sobre a modelaxe do relevo, as principais formas do 

relevo, o relevo mariño e os volcáns e ampliaremos sobre as forzas oroxénicas e a formación dos 

continentes. 

Por último, o profesor pode poñer en marcha as adaptacións curriculares que considere 

convenientes. 
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 Unidade 3. A auga na Terra 

 Introdución 
 
A unidade 3 de 1º da ESO, A auga na Terra, expón os contidos referidos á auga. Esta unidade é 

oportuna para que valoren os alumnos a importancia da auga, tendo presente que se está a 

converter nun ben escaso, só o 3% da auga no mundo é doce, e a súa demanda aumentou nas 

últimas décadas, non só para o consumo humano, senón tamén para o uso agrícola e a industria. 

A auga é fundamental para a vida dos animais e das plantas, pois sen ela apenas pode sobrevivir 

un ser humano varios días, segundo a ONU, un 11% da poboación mundial non ten acceso a 

unha fonte de auga potable en condicións. Sempre na historia da humanidade os ríos foron 

elementos determinantes no poboamento, xerando en moitas ocasións conflitos entre pobos. Os 

océanos e mares foron e son un recurso, de onde procede parte da subsistencia humana, tamén 

se converteu nunha fonte de enerxía e nun elemento de ocio e deporte, e é un medio de 

transporte determinante no comercio mundial. 

A unidade estrutúrase primeiramente analizando a hidrografía do planeta, é dicir, a cantidade de 

auga, o ciclo da auga, os movementos das augas dos océanos e mares, as augas dos 

continentes, elementos, como se despraza e acumula. Na segunda parte considérase a relación 

da auga cos seres humanos, por unha banda a importancia que tivo e ten, o seu aproveitamento, 

pero tamén os riscos xerados pola auga por mor dos fenómenos meteorolóxicos, producidos por 

abundancia, que se traduce en catástrofes, ou por escaseza, con repercusións tamén 

catastróficas. 

 Competencias e obxectivos 
 

Competencias clave Obxectivos didácticos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxías (CMCT) 

 

Competencia dixital (CD) 

 

Aprender a aprender (AA) 

 

Competencias sociais e cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

(SIEE) 

 

Conciencia e expresións culturais (CEC) 

 

● Comprender o proceso do ciclo da auga. 

● Describir e analizar os movementos da auga nos 
océanos e mares. 

● Identificar e analizar os elementos das augas 
continentais. 

● Coñecer os riscos pola abundancia da auga. 

● Valorar a importancia da auga na vida dos seres 

humanos. 

  

 Contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e indicadores 

 
Na seguinte táboa preséntanse os contidos que se traballan na unidade 3 vinculados cos criterios de avaliación e 

os estándares de aprendizaxe avaliables asociados e relacionados coas competencias clave que desenvolven. 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
avaliables 

Indicadores 
 

 

Unidade Síntese 

● A auga na Terra e o ciclo 
da auga. 

● Os movementos dos 
océanos e os mares: 
ondas, mareas e correntes 
mariñas. 

● As augas continentais: 
ríos, lagos, glaciares e 
augas subterráneas. 

● A auga na vida dos seres 
humanos 

● Riscos e problemas da 
auga: as inundacións 
catastróficas e a escaseza 
de auga. 
 

1.  Valorar a importancia da auga para a vida 
na Terra e identificar os estados e lugares 
nos que podemos atopala. (CL, CMCT, AA, 
CEC, SIEE) 

 

1.1. Valora a importancia da auga 
para a vida no planeta Terra. 
(CMCT, AA) 

1.3,10, 
16 

 12 
 

1.2.   Describe os diferentes 
estados da auga. (CMCT, AA) 

1  

1.3. Identifica lugares onde se 
atopa a auga doce. (CMCT, 
CEC) 

1, 2  

2. Comprender e explicar o ciclo da auga. 
(CL, CMCT, AA, CEC) 

2.1. Enumera os procesos 
que hai no ciclo da auga. 
(CMCT, CEC) 

1  

2.2.   Describe o ciclo da 
auga. (CL, CMCT, CEC) 

1  

3. Identificar e analizar os movementos dos 
océanos e mares. (CL, CMCT, AA, CEC) 

3.1.  Analiza a dinámica de 
océanos e mares. (CMCT, AA) 

4, 5, 6 3 

3.2.  Describe o movemento 
das ondas. (CL, CMCT, AA) 

  

3.3.  Describe o movemento 
dos mares. (CL, CMCT, AA) 

 9 
 

3.4.  Sitúa nun mapamundi as 
principais correntes mariñas. 
(CMCT, AA, CEC) 

7, 8, 9 1 

4. Coñecer a estrutura e as dinámicas dos 
ríos e lagos. (CMCT, AA, CEC, CL) 

 

4.1.  Explica os cursos dun 
río. (CL, CMCT, CEC) 
 

12 4 

4.2. Enumera os elementos 
dun río. (CMCT, CEC) 

12 9 

4.3. Localiza nun mapamundi 
físico os principais ríos do 
mundo. (CMCT, AA, CEC) 

11, 14 1, 2, 5 
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5. Ser quen de describir as peculiaridades 
das augas subterráneas e glaciares.  
(CL, CMCT, AA, CEC) 

5.1. Explica a dinámica dos 
glaciares. (CL, CMCT, AA) 

13, 15 7, 8 

5.2. Localiza nun mapa as 
masas polares. (CMCT, AA, 
CEC) 

 7, 8 
 

6.     Comprender e explicar a importancia 
dos ríos e mares na vida dos seres 
humanos. (CL, CMCT, AA, CSC) 

 

6.1. Explica a importancia da 
auga na vida. (CL, CMCT, CSC) 

10, 16 12 

6.2. Enumera algunhas 
cidades localizadas na veiga dun 
río. (CMCT, CSC) 

18  

6.3.   Describe os 
aproveitamentos dos mares. 
(CL, CMCT, AA, CSC) 
 

10, 17  12 
 

7.     Coñecer e describir os riscos da auga. 
(CL, CMCT, AA, CSC, CEC) 

7.1. Analiza os riscos por 
abundancia de auga debidos a 
fenómenos meteorolóxicos.  
(CMCT, AA, CSC) 

19, 21 6, 9, 10 

7.2.   Explica as 
consecuencias da escaseza de 
auga. (CL, CMCT, CSC, CEC) 

20,  

8.    Identificar medidas para conservar e 
aproveitar a auga dispoñible. (CSC, 
SIEE) 

8.1.  Coñece e pon en 
práctica medidas para conservar 
e aproveitar a auga dispoñible. 
(CSC, SIEE) 

10 12 

9.     Expresarse correctamente en 
presentacións orais e escritas utilizando 
o vocabulario da área. (CL, SIEE) 

9.1.  Preséntalles información 
aos seus compañeiros oralmente 
e por escrito. (CL, SIEE) 

3, 10, 
14, 20, 
21 

4, 10, 
11,12 

  

 Temporalización 
 
Esta unidade podería traballarse nunhas dúas semanas (entre 6 e 7 sesións). O número de 

sesións pode vir determinado polo interese que os alumnos mostren no contido da unidade, polo 

interese que esperte no propio profesor e mesmo en como se leva a cabo o cumprimento da 

planificación xeral. 

 Conexión con outras disciplinas 
 
Astronomía, hidroloxía, física, cartografía, topografía, fotografía, xeoloxía, historia, matemáticas, 

demografía, urbanismo, economía. 
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 Atención á diversidade 
 
Atenderemos a diversidade mediante a variedade de actividades no Libro do alumno, e nas 

seccións dixitais, así como co material de reforzo e ampliación dispoñible para o profesor. 

Abordaremos mediante o reforzo actividades relacionadas cos ríos, os glaciares e os mares 

interiores e ampliaremos contidos relacionados coas ondas e as augas continentais ademais de 

reforzarmos actitudes dirixidas a valorar a importancia da auga na Terra e para a vida dos seres 

humanos. 

Por último, o profesor pode poñer en marcha as adaptacións curriculares que considere 

convenientes. 
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 Unidade 4. O Tempo e o clima 

 Introdución 
 
A unidade 4 de 1º da ESO, Tempo e clima, recolle os contidos de climatoloxía, tema arduo 

nalgúns aspectos, pero necesario. O tempo é unha das preocupacións diarias máis habituais, se 

chove ou deixa de chover, se vai frío ou calor, etc., é un tema recorrente en moitas ocasións, parte 

da información diaria nas noticias, que nos pode preocupar en distintos momentos, ao igual que 

como dinámica da natureza pode ocasionar serios perigos e catástrofes. 

Destaca os contidos desta unidade polo actual que resulta a problemática do cambio climático, a 

exposición da climatoloxía permite un coñecemento básico para poder valorar o significado e as 

repercusións que supón na vida da humanidade, calquera alteración do clima, por pequena que 

sexa. 

A unidade estrutúrase nas primeiras epígrafes analizando a atmosfera, o tempo atmosférico e a 

meteoroloxía, a seguir trata os elementos e factores do clima, onde, o estudo é máis detallado 

polo completo dos contidos. Para despois analizar a distribución e os trazos dos climas no mundo, 

parte esta importante para a xeografía. Por último, considérase os riscos meteorolóxicos máis 

destacados, e con maiores repercusións para a actividade humana en distintas partes do mundo. 

 Competencias e obxectivos 

 

Competencias clave Obxectivos didácticos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxías (CMCT) 

 

Competencia dixital (CD) 

 

Aprender a aprender (AA) 

 

Competencias sociais e cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

(SIEE) 

 

Conciencia e expresións culturais (CEC) 

● Comprender a atmosfera e o tempo atmosférico. 

● Analizar os elementos e factores do clima. 

● Confeccionar e identificar un clima por un climograma. 

● Describir os climas. 

● Coñecer os riscos meteorolóxicos. 

  

 Contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e indicadores 

 
Na seguinte táboa preséntanse os contidos que se traballan na unidade 4 vinculados cos criterios de avaliación e 

os estándares de aprendizaxe avaliables asociados e relacionados coas competencias clave que desenvolven. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
avaliables 

Indicadores 
 



21 

 

Unidade Síntese 

● A atmosfera. 
● O tempo atmosférico e o 

clima. 
● Elementos e factores do 

clima: temperatura, 
precipitacións e outros 
elementos do clima. 

● Os climas na Terra. 

● Riscos meteorolóxicos 

1. Enumerar e coñecer as capas 
da atmosfera (CL, CMCT, AA, 
CEC) 

1.1. Enumera as capas da 
atmosfera. (CMCT, CEC) 

1 5, 6 

1.2.   Describe os trazos 
principais de cada unha das capas 
atmosféricas. (CL, CMCT, AA, 
CEC) 

1, 2, 3 11 

2. Comprender e explicar o tempo 
atmosférico (CL, CMCT, AA, 
CEC) 

2.1. Diferencia clima e tempo 
atmosférico. (CMCT, AA, CEC) 

5 11 

2.2.  Explica un mapa do tempo (CL, 
CMCT, AA, CEC) 

7  

3. Identificar e analizar os 
elementos do clima. (CL, CMCT, 
AA, CEC) 

3.1.  Identifica os elementos do clima. 
(CMCT, CEC)) 

7, 9, 16, 24 1, 3, 6, 10 

3.2.  Describe as zonas climáticas no 
planeta. (CL, CMCT, AA, CEC) 

9 10 

3.3.  Analiza os tipos de precipitacións. 
(CL, CMCT, AA, CEC) 

7, 9, 15 8 

3.4.  Elabora un climograma (CMCT, 
AA) 

10,  

4. Identificar e analizar os factores 
do clima. (CMCT, AA, CEC, CL, 
CD) 

4.1.  Identifica os factores dun clima. 
(CMCT, CEC) 

8, 16, 23, 24 1, 2, 3, 4, 
6, 10, 
 

4.2. Localiza nun mapa do tempo os 
centros de baixas e altas 
presións. (CMCT, CEC, CD) 

7, 12, 13 11 

4.3.  Explica que é o gradiente 
térmico. (CL, CMCT) 

 

13 4, 8 
 

5. Coñecer e ser quen de describir 
os climas da Terra.  (CMCT, AA, 
CEC) 

5.1. Enumera os climas da Terra. 
(CMCT, CEC) 

14, 22, 23, 
24 

 

5.2. Distingue, describe e compara os 
climas da Terra. (CL, CMCT, AA, 
CEC) 

14, 17, 18, 
19, 20, 21, 
22, 23, 24 

1,2, 3, 9 
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5.3. Localiza nun mapamundi os 
climas da Terra. (CMCT, AA, 
CEC) 

17,18, 23, 24 2 
 

6.  Coñecer e describir os riscos 
meteorolóxicos. (CL, CMCT, AA, 
CSC, CEC) 

6.1. Describe os efectos de 
determinados riscos 
meteorolóxicos (CL, CMCT, AA, 
CSC) 

17, 25, 26, 
27 

3, 12, 13 

6.2.  Enumera os riscos 
meteorolóxicos. (CMCT, AA, 
CSC) 
 

 

25 5, 6 

7. Elaborar, interpretar e comparar 
climogramas.  (CL, CMCT, AA, 
CSC) 

7.1. Recoller información sobre 
precipitacións e temperaturas dun 
lugar. (CL, CMCT, AA) 

8,    8, 11 
 

 

 

7.2.  Elaborar un climograma a partir 
duns datos obtidos. (CMCT, AA) 

1 
11 

 

7.3.  Confirmar mediante a análise de 
climogramas que se está a 
producir un cambio no clima. 
(CMCT, CSC) 

10 
 

7 

 8. Expresarse correctamente en 
presentacións orais e escritas 
utilizando o vocabulario da área. 
(CL) 

8.1.  Preséntalles información aos 
seus compañeiros oralmente e 
por escrito. (CL) 

4, 6, 8, 16, 
23, 27 

13 

  

 Temporalización 
 
Esta unidade podería traballarse nunhas dúas semanas (entre 7 e 8 sesións). O número de 

sesións pode vir determinado polo interese que os alumnos mostren no contido da unidade, polo 

interese que esperte no propio profesor e mesmo en como se leva a cabo o cumprimento da 

planificación xeral. 

 Conexión con outras disciplinas 

 Astronomía, física, meteoroloxía, cartografía, topografía, fotografía, bioloxía, xeoloxía, 
matemáticas, historia, demografía, urbanismo, economía. 

 Atención á diversidade 
 
Atenderemos a diversidade mediante a variedade de actividades no Libro do alumno, e nas 

seccións dixitais, así como co material de reforzo e ampliación dispoñible para o profesor. 

Abordaremos mediante o reforzo o manexo de mapas do tempo e climogramas, así como contidos 

relacionados con presións e ventos e zonas climáticas. Mediante a ampliación abordaremos a 

predición do tempo atmosférico, tipos de nubes e analizaremos a relación entre ser humano e 

clima. 

Por último, o profesor pode poñer en marcha as adaptacións curriculares que considere 

convenientes. 
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 Unidade 5. O medio natural no mundo 

 Introdución 
 
A unidade 5 de 1º da ESO, O medio natural no mundo, é unha xeografía rexional física do mundo. 

Nas unidades precedentes estudouse os aspectos do medio natural, o relevo, as augas e o tempo 

e o clima. Nesta unidade é aplicarlles o aprendido aos marcos continentais e aos grandes 

conxuntos rexionais, que atopamos nos diversos continentes, por medio do método da análise 

xeográfica rexional. 

É unha unidade que pola súa temática debe ser importante, unha vez máis. Hai que conseguir que 

sexa atractiva para os alumnos, pois entender e coñecer o medio natural do mundo, os grandes 

conxuntos rexionais, resultará interesante para o mundo globalizado. Todos os acontecementos 

que se producen na Terra, tanto de carácter político, social, económico, coma desastres naturais, 

acompáñase cunha información cartográfica que permita localizar e identificar o feito nun territorio 

concreto do planeta. Esta unidade favorece e potencia entre os alumnos o coñecemento do 

espazo terrestre, dos seus continentes e as dinámicas que se desenvolven. Esta é a idea que 

guía a Tarefa final da unidade. Nela propónselles aos alumnos que realicen unha viaxe imaxinaria 

pola rexión xeográfica que elixan e utilicen para iso as ferramentas, as técnicas e mais a 

mentalidade dun xeógrafo. O obxectivo é que os alumnos apliquen de forma práctica os contidos 

que aprenderon na unidade, analicen metodicamente un grande espazo xeográfico e gocen 

mentres o fan. 

Este tema poderase impartir e avaliar ao longo das anteriores unidades nº 2,3 e 4.  

 Competencias e obxectivos 

 

Competencias clave Obxectivos didácticos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxías (CMCT) 

 

Competencia dixital (CD) 

 

Aprender a aprender (AA) 

 

Competencias sociais e cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

(SIEE) 

 

Conciencia e expresións culturais (CEC) 

 

● Comprender o medio natural como o resultado da 
interacción do relevo, o clima, a hidrografía e a 
bioxeografía. 

● Identificar, localizar e analizar os elementos básicos que 
caracterizan o medio físico dos continentes: Europa, 
Asia, África, Oceanía e a Antártida. 

● Coñecer e comprender as características básicas dos 
riscos naturais. 

● Buscar, seleccionar, comprender e relacionar 

información verbal, gráfica, icónica, estatística e 

cartográfica de diversas fontes, procesala e 

comunicárllela aos demais. 

  

 Contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e indicadores 

 
Na seguinte táboa preséntanse os contidos que se traballan na unidade 5 vinculados cos criterios de avaliación e 

os estándares de aprendizaxe avaliables asociados e relacionados coas competencias clave que desenvolven. 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables 

Indicadores 
 

 

Unidade Síntese 

● A análise do medio natural 
no mundo. 

● Conxuntos bioclimáticos do 
espazo xeográfico europeo. 
O medio natural de Europa, 
o relevo e as augas, os 
climas e a bioxeografía. 

● O medio natural de América 
do Norte, o relevo e as 
augas, os climas ea 
bioxeografía. 

● O medio natural de América 
Central e do Sur, o relevo e 
as augas. Os climas e a 
bioxeografía. 

● O medio natural de Asia, o 
relevo e as augas, os climas 
e a bioxeografía. 

● O medio natural de África, o 
relevo e as augas, os climas 
e a bioxeografía. 

● O medio natural de 
Oceanía. 

● O medio natural da 
Antártida. 

● Os riscos naturais no 
mundo. 

1. Localizar espazos xeográficos e 
lugares nun mapa. (CMCT, AA, 
CEC) 

1.1. Localiza no mapamundi físico as 
principais unidades de relevo 
mundiais e os grandes ríos. (CMCT, 
AA, CEC) 

1, 5, 7, 8, 
12, 14, 15, 
22, 25 

2, 4, 6, 
10, 12 

1.2.   Localiza no globo terráqueo 
as grandes zonas climáticas e 
identifica as súas características. 
(CMCT, AA, CEC) 

1, 6, 13, 
16 

 

2. Ser quen de describir as 
peculiaridades do medio físico 
europeo. (CL, CMCT, CEC). 

2.1. Enumera e describe as 
peculiaridades do medio físico en 
Europa. (CL, CMCT, CEC) 

2, 3, 5  

2.2.   Explica as características do 
relevo europeo. (CL, CMCT, CEC) 

2  

3.  Situar no mapa de Europa as 
principais unidades e elementos do 
relevo continental, así como os 
grandes conxuntos ou espazos 
bioclimáticos. (CMCT, CAA, CEC) 

3.1.    Sitúa nun mapa físico as 
principais unidades do relevo 
europeo. (CMCT, AA, CEC) 

7 2, 4, 6 

3.2.   Localiza nun mapa os 
grandes espazos conxuntos ou 
espazos bioclimáticos de Europa. 
(CMCT, AA, CEC) 

2, 3,4, 25 5, 9 

4.  Coñecer, comparar e describir os 
grandes conxuntos bioclimáticos 
que conforman o espazo 
bioxeográfico europeo. (CL, 
CMCT, CEC) 

4.1.   Explica as características dos 
climas europeos. (CL, CMCT, CEC) 

6  

4.2. Distingue, describe e compara 
as zonas bioclimáticas de Europa. 
(CL, CMCT, CEC) 

4, 6  

5. Localizar no mapamundi físico as 
principais unidades do relevo 
mundial. (CMCT, AA, CEC) 

5.1. Localiza nun mapamundi físico 
os principais elementos e referencias 
físicas: mares e océanos, continentes, 
illas e arquipélagos máis importantes. 
(CMCT, AA, CEC) 

11, 18, 21, 
24 25, 29 

1, 6 

6.  Localizar no mapamundi físico os 
grandes ríos. (CMCT, AA, CEC) 

6.1. Localiza nun mapamundi físico 
os principais ríos. (CMCT, AA, CEC) 

12, 17  
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7. Localizar no globo terráqueo as 
grandes rexións climáticas e 
identificar as súas características. 
(CL, CMCT, AA, CEC) 

7.1. Clasifica e localiza nun mapa 
os distintos tipos de climas do mundo. 
(CL, CMCT, AA, CEC) 

9, 13, 16, 
17, 19, 20, 
23, 24, 25, 
26 

3, 6, 8 

7.2. Explica as características dos 
climas mundiais (CL, CMCT, AA, 
CEC) 

9, 13, 16, 
20, 25, 32 

3 

8. Coñecer, describir e valorar os 
riscos naturais no mundo e as súas 
consecuencias (CL, AA, CD, 
SIEE). 

8.1. Realiza buscas en medios 
impresos e dixitais referidas a riscos 
naturais actuais e localiza páxinas e 
recursos web directamente 
relacionados con eles. (CL, AA, CD, 
SIEE) 

10, 21, 30, 
31, 32, 33 

1, 7, 11 

9.     Trazar unha ruta sobre o mapa 
dun continente e recoller 
información xeográfica de todo 
o que se observa sobre o terreo 
nesa ruta. (CMCT, AA, SIEE) 

9.1. Localiza lugares e traza itinerarios, 
sobre todo en mapas de 
continentes (de escala 1: 150.000).  
(CMCT, AA, SIEE) 

 Tarefa 
 

9.2. Recolle información xeográfica 
diversa sobre lugares previamente 
localizados nun mapa. (CMCT, AA, 
SIEE) 

17, 18, 19, 
20, 21, 22, 
25, 27, 29 

 

10.     Expresarse correctamente en 
presentacións orais e escritas 
utilizando o vocabulario da área. 
(CL, SIEE) 

10.1. Preséntalles información aos 
seus compañeiros oralmente e por 
escrito. (CL, SIEE) 

10, 28, 33  

Temporalización 
 
Esta unidade podería traballarse nunhas dúas semanas (entre 7 e 8 sesións). O número de 

sesións pode vir determinado polo interese que os alumnos mostren no contido da unidade, polo 

interese que esperte no propio profesor e mesmo en como se leva a cabo o cumprimento da 

planificación xeral. 

 Conexión con outras disciplinas 
 
Física, meteoroloxía, cartografía, topografía, fotografía, bioloxía, xeoloxía, edafoloxía, 

matemáticas, historia, demografía, economía. 

 Atención á diversidade 
 
Atenderemos a diversidade mediante a variedade de actividades no Libro do alumno, e nas 

seccións dixitais, así como co material de reforzo e ampliación dispoñible para o profesor. 

Abordaremos mediante o reforzo a interpretación e localización de elementos xeográficos en 

mapas de cada continente e ampliaremos contidos relacionados con algunhas zonas do mundo, 

Islandia ou a Amazonía. 

Por último, o profesor pode poñer en marcha as adaptacións curriculares que considere 

convenientes. 
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Unidade 6 NATUREZA E SOCIEDADE 

 Contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e indicadores 

 
Na seguinte táboa preséntanse os contidos que se traballan na unidade 6 vinculados cos criterios 

de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables asociados e relacionados coas 

competencias clave que desenvolven. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
avaliables 

Indicadores 
 

 

Unidade Síntese 

● Os recursos naturais; 
● Os riscos naturais, 

desigualdades e prevención;  
●  A acción humana no medio;  
● Solucións a problemas 

medioambientais. 

 B1.11 . Realiza procuras en medios impresos 
e dixitais referidas a problemas 
ambientais actuais, e localiza páxinas 
e recursos da web directamente 
relacionados con eles.  

CAA, CMCCT, CD, CCL 

 

Tarefa 

 

 Temporalización 
 
Esta unidade podería traballarse nunha semana (3 sesións). O número de sesións pode vir 

determinado polo interese que os alumnos mostren no contido da unidade, polo interese que 

esperte no propio profesor e mesmo en como se leva a cabo o cumprimento da planificación xeral. 

 Conexión con outras disciplinas 
 
Física, meteoroloxía, cartografía, topografía, fotografía, bioloxía, xeoloxía, edafoloxía, 

matemáticas, historia, demografía, economía. 

 Atención á diversidade 
 
Atenderemos a diversidade mediante a variedade de actividades no Libro do alumno, e nas 

seccións dixitais, así como co material de reforzo e ampliación dispoñible para o profesor. Por 

último, o profesor pode poñer en marcha as adaptacións curriculares que considere convenientes. 
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 Unidade 7. Introdución á historia. A Prehistoria: o Paleolítico 

 Introdución 

 
O contido da unidade 1, Introdución á historia. A Prehistoria: o Paleolítico, aborda o estudo da ciencia da historia, 

as fontes históricas e como, onde e cando xurdiron os primeiros seres humanos. Explica os cambios fisiolóxicos e 

os primeiros avances tecnolóxicos. Descríbense os elementos económicos, sociais, políticos, relixiosos e 

artísticos máis destacados desta época. 

Ao longo da unidade, polo tanto, os alumnos comprenderán a metodoloxía da historia e as súas fontes, o proceso 

de hominización e a forma de vida dos primeiros grupos humanos, as súas condicións de vida e mais a aparición 

das primeiras manifestacións culturais. 

 Competencias e obxectivos 

 

Competencias clave Obxectivos didácticos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxías (CMCT) 

 

Competencia dixital (CD) 

 

Aprender a aprender (AA) 

 

Competencias sociais e cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

(SIEE) 

 

Conciencia e expresións culturais (CEC) 

 

● Comprender a metodoloxía da historia e as súas fontes 

● Entender o proceso de hominización. 

● Entender que os acontecementos e os procesos ocorren 
ao longo do tempo e á vez no tempo (diacronía e 
sincronía) e que estes cambios se producen a ritmos 
distintos en cada rexión. 

● Entender a importancia dos primeiros inventos e 
avances tecnolóxicos. 

● Xerar interese e curiosidade por coñecer a orixe do ser 

humano e os seus primeiros descubrimentos. 

  

  

 Contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e indicadores 

 
Na seguinte táboa preséntanse os contidos que se traballan na unidade 1 vinculados cos criterios de avaliación e 

os estándares de aprendizaxe avaliables asociados e relacionados coas competencias clave que desenvolven. 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables 

Actividades 
 

 

Unidade Síntese 

● Relación entre o pasado, o 
presente e o futuro a través 
da historia. 

● Fontes históricas. 
● O tempo histórico. 
● Cambio e continuidade. 
● A evolución das especies e 

a hominización. 
● A periodización na 

Prehistoria. 
● Economía e sociedade no 

Paleolítico 
● Cultura e arte no Paleolítico 
● O Paleolítico na península 

Ibérica. 

● Vocabulario histórico. 
 

1. Describir o proceso de 
hominización.  (CL, CD) 

1.1. Identifica os cambios evolutivos ata 
chegar á especie humana. (CL, 
CD) 
 

1,2,3,4,5,29 1 

2. Identificar, nomear e clasificar 
fontes históricas. (CL, CD, AA, 
CMCT) 

 

2.1. Nomea e identifica catro 
clases de fontes históricas (CL, CD, 
AA, CMCT) 

1 (O estudo da 
Historia) 

 

2.2. Comprende que a historia 
non se pode escribir sen fontes, xa 
sexa restos materiais ou textuais. 
(CL, CD, AA, CMCT) 

10  

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 
interpretación. (CL, CMCT, AA, 
CD) 

 

3.1. Ordena temporalmente algúns 
feitos históricos e outros feitos 
relevantes utilizando para iso as 
nocións básicas de sucesión, 
duración e simultaneidade. (CL, 
CMCT, AA, CD) 

 

4,5,9,13,15,16,
17,18,19,20,21,
22, 23,28,30 

1,2,3,4,5,6
,8,11 

3.2.  Diferencia entre as fontes 
prehistóricas (restos materiais, 
ágrafos) e as fontes históricas 
(textos).  (CL, CMCT, AA, CD) 

8,10,11  

4. Distinguir a diferente escala 
temporal de etapas como a 
Prehistoria e a Historia Antiga. 
(CL, CD, AA, CMCT) 

 

4.1.  Realiza diversos tipos de 
eixes cronolóxicos. (CL, CD, AA, 
CMCT) 

6 3 

5. Datar a Prehistoria e coñecer as 
características da vida humana 
correspondentes aos dous 
períodos en que se divide: 
Paleolítico e Neolítico. (CL, CD, 
CEC CSC) 

5.1. Explica a diferenza dos dous 
períodos nos que se divide a 
Prehistoria e describe as 
características básicas da vida en 
cada un dos períodos. (CL, CD, 
CEC, CSC) 

6,7,11,12  

6.  Identificar os primeiros ritos 
relixiosos.(CL, CEC,CSC) 
 

 

6.1.   Recoñece as funcións dos 
primeiros ritos relixiosos como os da 
deusa nai. (CL, CEC CSC) 
 

24,27  

7. Deduce das realizacións 
artísticas da Prehistoria as 
formas de vida e as crenzas da 
época. (AA) 

7.1. Describe a localización das 
pinturas paleolíticas, analiza as 
cores, o estilo e a temática e extrae 
conclusións xerais. (AA) 

25,26 7 
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8. Expresarse correctamente en 
presentacións orais e escritas 
utilizando o vocabulario da área. 
(CL) 

8.1. Preséntalles información aos 
seus compañeiros oralmente e por 
escrito. (CL) 

12,14,17,31 9,10 

  

 Temporalización 
 
Esta unidade podería traballarse nunhas dúas semanas (entre 6 e 8 sesións). O número de sesións pode vir 

determinado polo interese que os alumnos mostren no contido da unidade, polo interese que esperte no propio 

profesor e mesmo en como se leva a cabo o cumprimento da planificación xeral. 

 Conexión con outras disciplinas 

 
Arqueoloxía, antropoloxía, historia da arte, lingua e lingüística, etnoloxía, filosofía, relixión, arquitectura, artes 

visuais, medicina, dereito. 

 Atención á diversidade 

 
Atenderemos a diversidade mediante a variedade de actividades no Libro do alumno, e nas seccións dixitais, así 

como co material de reforzo e ampliación dispoñible para o profesor. 

Abordaremos mediante o reforzo contidos relacionados coas fontes históricas, hominización, coa vida no 

Paleolítico e ampliaremos sobre algúns aspectos da vida nesta época que non se traballasen na unidade. 

Por último, o profesor pode poñer en marcha as adaptacións curriculares que estime conveniente. 
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 Unidade 8. O Neolítico e a Idade dos Metais 

 Introdución 

 
O contido da Unidade 2, O Neolítico e a Idade dos Metais, trata sobre a segunda parte da Prehistoria. Explica os 

cambios que levaron as sociedades humanas a abandonar o modo de vida do Paleolítico (cazadores nómades) e 

a converterse en produtores de alimentos sedentarios. 

Ao longo da unidade os alumnos comprenderán as transformacións que se deron no paso do Paleolítico ao 

Neolítico e no paso do Neolítico á Idade dos Metais, desagregadas por niveis económicos, sociais, políticos e 

culturais.  Os contidos desta unidade teñen a vantaxe de que en moitos casos poden presentarse como evolución 

lóxica dunha situación anterior. 

Remata a unidade cunha Tarefa final que se titula O que mostran os museos. Se na tarefa da unidade anterior se 

estudaba o lugar onde se atopan os restos, o depósito de restos arqueolóxicos, con esta tarefa centrámonos no 

lugar onde se conservan os restos, o museo. Os coñecementos adquiridos posibilítanlles aos alumnos contar con 

criterio á hora de valorar os restos e a súa forma de expoñelos. A súa análise vai orientada a que sexan quen de 

elaborar unha carta con propostas de mellora para un museo concreto. Desta forma o seu esforzo tradúcese en 

algo útil, práctico e orientado a mellorar o seu contorno. 

Esta unidade poderá ser impartida na unidade didáctica anterior. 

 Competencias e obxectivos 

 

Competencias clave Obxectivos didácticos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxías (CMCT) 

 

Competencia dixital (CD) 

 

Aprender a aprender (AA) 

 

Competencias sociais e cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

(SIEE) 

 

Conciencia e expresións culturais (CEC) 

 

● Coñecer a orixe, o desenvolvemento e as principais 
características do Neolítico e da Idade dos Metais. 

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

● Entender a importancia das novidades que aparecen 
nesta época, especialmente a agricultura, a gandaría e a 
metalurxia. 

● Xerar interese e curiosidade por coñecer os diferentes 

aspectos das primeiras civilizacións. 

  

 

 Contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e indicadores 

 
Na seguinte táboa preséntanse os contidos que se traballan na unidade 2 vinculados cos criterios de avaliación e 

os estándares de aprendizaxe avaliables asociados e relacionados coas competencias clave que desenvolven. 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables 

Actividades 
 

 

Unidade Síntese 

● O Neolítico e a 
Idade dos Metais. 

● A revolución 
agraria e a 
expansión das 
sociedades 
humanas. 

● As primeiras 
sociedades 
sedentarias: a 
artesanía, o 
comercio e a 
organización 
social. 

● As etapas da 
Idade dos Metais. 

● A aparición da 
metalurxia. 

● A división do 
traballo e a 
aparición das 
diferenzas sociais. 
O papel da muller. 

● A aparición dos 
ritos: restos 
materiais e 
artísticos: pintura 
e escultura. 

● O Neolítico e a 
Idade dos Metais 
na península 
Ibérica. 

● Sincronía e 
diacronía. Os 
procesos ao longo 
do tempo e á vez. 
Culturas que 
convivían á vez en 
diferentes 
enclaves 
xeográficos. 

● Prehistoria galega: 
megálitos e 
petróglifos. 

● Vocabulario 
histórico e 
artístico. 
 

1. 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 interpretación. 
(CL, CMCT, AA, CD) 

1.1. Ordena temporalmente algúns 
feitos históricos e outros feitos 
relevantes utilizando para iso as 
nocións básicas de sucesión, 
duración e simultaneidade.   (CL, 
CMCT, AA, CD) 

3,4  

1.2. Diferencia entre os 
acontecementos clave que marcan 
os cambios de época: revolución 
neolítica e a metalurxia.   (CL, 
CMCT, AA, CD) 

1,3,5 4 

2. Distinguir a diferente escala temporal 
etapas como a Prehistoria e a Historia 
Antiga. (CL, CD, AA, CMCT) 

2.1. I

 Interpreta e compara 

correctamente eixes cronolóxicos. 

(CL, CD, AA, CMCT) 
 

7  

3. Identificar e localizar no tempo e no 
espazo os procesos e acontecementos 
históricos máis relevantes da Prehistoria e 
a Idade Antiga para adquirir unha 
perspectiva global da súa evolución. (CL, 
CMCT, AA, CD) 

 

3.1. Explica as causas e o 
desenvolvemento dos procesos que 
marcan o paso do Paleolítico ao 
Neolítico. (CL, CMCT, AA, CD) 

9 2,4 

3.2.   Explica as causas e o 
desenvolvemento dos procesos que 
marcan o paso do Neolítico á Idade 
dos Metais. (CL, CMCT, AA, CD) 

13,14 2,4 

4. Datar a Prehistoria e coñecer as 
características da vida humana 
correspondentes aos dous períodos en 
que se divide: Paleolítico e Neolítico. 
(CMCT, AA, CL, CS) 
 

4.1.   Explica a diferenza dos dous 
períodos nos que se divide a 
Prehistoria e describe as 
características básicas da vida en 
cada un dos períodos. (CL, CD, CEC 
CSC) 

5,6,7,9,18,1

9, 

20,21,23,25

,27, 

28,30,31,32 

1,2,3,4,5,6
,7 

5. Identificar os primeiros ritos relixiosos. (CL, 

CEC) 

 

5.1. Recoñece os cambios relixiosos 
vinculados coa difusión do Neolítico 
(CL, CEC CSC) 

8,11,22  

5.2. Recoñece os cambios relixiosos que 
se dan durante a Idade dos Metais.  
(CL, CEC CSC) 

22  

6.  Valorar a función dos museos e ser quen 
de elaborar un xuízo crítico sobre como 
realizan a súa función. (AA) 

 

 

6.1.   Tras a visita a un museo, cualifica 
diversos aspectos como as  
infraestruturas, a distribución dos 
obxectos que expoñen, a claridade 
na presentación dos obxectos, etc. 
(AA) 
 

26  
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7. Recoller información dun obxecto exposto 
nun museo e elaborar un informe. (AA) 

7.1. Recompila información, ás veces de 
diferentes fontes, e realiza un 
informe no que mostra de forma 
clara e ordenada a información 
recollida. (AA) 

12,15,16,29
,33 

8,9 

8. Expresarse correctamente en 
presentacións orais e escritas utilizando o 
vocabulario da área. (CL) 

8.1. Preséntalles información aos seus 
compañeiros oralmente e por 
escrito. (CL) 

2,6,7,10,12,

17,24, 

25,29,33 

8,9,10 

 Temporalización 

 Esta unidade podería traballarse nunha semana e media (entre 4 e 6 sesións). Posto que se trata dunha 
unidade cunha densidade de contidos inferior ao resto, pode impartirse cun número menor de sesións. O 
número de sesións pode vir determinado polo interese que os alumnos mostren no contido da unidade, 
polo interese que esperte no propio profesor e mesmo en como se leva a cabo o cumprimento da 
planificación xeral. 

 Conexión con outras disciplinas 

 
Arqueoloxía, antropoloxía, historia da arte, lingua e lingüística, etnoloxía, filosofía, relixión, arquitectura, artes 

visuais, medicina, dereito. 

 Atención á diversidade 

 
Atenderemos a diversidade mediante a variedade de actividades no Libro do alumno, e nas seccións dixitais, así 

como co material de reforzo e ampliación dispoñible para o profesor. 

Abordaremos mediante o reforzo a interpretación de mapas e contidos relacionados coas grandes construcións 

relixiosas e funerarias entre outros e tamén ampliaremos contidos relacionados coa vida no Neolítico e 

ampliaremos sobre contidos relacionados coa Idade dos Metais na península Ibérica. 

Por último, o profesor pode poñer en marcha as adaptacións curriculares que estime conveniente. 
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 Unidade 9. As primeiras civilizacións 

 Introdución 

 
O contido da Unidade 3, As primeiras civilizacións, aborda como, onde e cando xurdiron as primeiras civilizacións. 

Explica que condicións se deron nalgúns lugares para que as aldeas neolíticas chegasen a converterse en 

cidades, así como as características comúns de Mesopotamia e Exipto. Despois describe os trazos económicos, 

sociais, políticos, relixiosos e artísticos máis destacados de cada civilización en concreto. 

Ao longo da unidade os alumnos comprenderán a forma de vida destes pobos, e como se organizaba a 

convivencia, ademais da súa arte e a súa relixión. Esta última, a relixión, é un factor fundamental da cultura 

exipcia. Esta non se entende se non se comprenden os demais aspectos e lévanos ao obxecto da Tarefa final 

que se titula Preparando a inmortalidade. Esta consiste nunha investigación sobre o que sucedía cando unha 

persoa morría no antigo Exipto. Os alumnos incluirán o resultado da súa investigación nun relato curto de terror 

sobre momias e embalsamados. Trátase dun texto escrito no que o alumno deberá utilizar o vocabulario da 

unidade e tamén despregar a creatividade. 

 Competencias e obxectivos 

 

Competencias clave Obxectivos didácticos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxías (CMCT) 

 

Competencia dixital (CD) 

 

Aprender a aprender (AA) 

 

Competencias sociais e cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

(SIEE) 

 

Conciencia e expresións culturais (CEC) 

 

● Coñecer a orixe, as etapas e as principais características 
das primeiras civilizacións urbanas: Mesopotamia e 
Exipto. Diferenciar os aspectos económicos, sociais, 
políticos, relixiosos e artísticos. 

 
● Entender que os acontecementos e os procesos ocorren 

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

 
● Entender a importancia das novidades que aparecen 

coas novas civilizacións como o descubrimento da 
escritura. 

 
● Xerar interese e curiosidade por coñecer os diferentes 

aspectos das primeiras civilizacións. 

 Contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e indicadores 

 
Na seguinte táboa preséntanse os contidos que se traballan na unidade 3 vinculados cos criterios de avaliación e 

os estándares de aprendizaxe avaliables asociados e relacionados coas competencias clave que desenvolven 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables 

Actividades 
 

 

Unidade Síntese 

● As primeiras civilizacións 
urbanas. Mesopotamia e 
Exipto. 

● A importancia do contexto 
xeográfico. 

1. Coñecer o establecemento e 
a difusión de diferentes 
culturas urbanas despois do 
Neolítico.  (CL, CD, CEC) 

1.1. Describe formas de organización 
socioeconómica e política, novas 
ata entón, como os diversos 
imperios de Mesopotamia e de 
Exipto.  (CL, CD, CEC) 

1,4,5,6,7,8,20
,22,24, 
26,27,28,29,3
9 

1,2,3 
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● Características comúns de 
ambas as dúas civilizacións. 
Organización política, 
aparición da escritura, 
sociedade escravista e 
aparición das primeiras leis. 

● Etapas e datación de cada 
unha das culturas.  

● Sincronía e diacronía. Os 
procesos ao longo do tempo 
e á vez. Culturas que 
convivían á vez en diferentes 
enclaves xeográficos. 

● Cultura, relixión e arte 
mesopotámicas. 

● Vida cotiá no antigo Exipto. 
A sociedade. 

● Cultura, relixión e arte 
exipcia. 

● Características xerais. 
● Pirámides e templos. 

● Vocabulario histórico e 
artístico. 

 

2. Entender que os 
acontecementos e os 
procesos ocorren ao longo 
do tempo e á vez no tempo 
(diacronía e sincronía).(CSC, 
CEC, AA, CMCT) 

2.1. Entende que varias culturas 
convivían á vez en diferentes 
enclaves xeográficos. (CSC, CEC) 

1,27,29 3 

2.2. Elabora, analiza e compara eixes 
cronolóxicos. (CAA, CMCT) 

19,23  

3. Recoñecer a importancia do 
descubrimento da escritura. 
(CL, CMCT, CAA, CD) 
 

3.1. Explica a necesidade que había 
previa ao xurdimento da escritura.  
(CL, CMCT) 

1,2 3 

3.2.  Diferencia entre as fontes 
prehistóricas (restos materiais, 
ágrafos) e as fontes históricas 
(textos).  (CMCT, CAA, CD) 

2 (O estudo 
da Historia) 

 

4.  Explicar as etapas nas que 
se divide a historia de Exipto 
e de Mesopotamia. (CMCT, 
AA, CL, CSC) 
 

4.1.  Interpreta un mapa cronolóxico-
xeográfico da expansión exipcia.  
(CMCT, AA) 

13,21  

4.2.  Describe as principais 
características das etapas históricas 
nas que se divide Exipto. (CL, CSC) 
 

21,38 4 

4.3. Identifica as etapas que comprende 
a historia de Mesopotamia. (CSC) 

11 4,7 

5. Identificar as principais 
características da relixión 
exipcia. (CL, CEC) 

5.1. Explica como materializaban os 
exipcios a súa crenza na vida do 
alén.  (CL, CEC) 

33,36,37,41,
43 

 

5.2. Realiza un mapa conceptual cos 
principais deuses do panteón 
exipcio.  (CL, CEC) 

35  

6. Describir algúns exemplos 
arquitectónicos de Exipto e de 
Mesopotamia. (CMCT, AA, 
CL, CEC) 
 

 

6.1.  Localiza nun mapa os lugares onde 
se atopan os principais exemplos da 
arquitectura exipcia e da 
mesopotámica.  (CMCT, AA) 
 

40,42,44 6,8 

6.2. Describe algunhas obras 
características da arquitectura 
mesopotámica e exipcia. (CL, CEC) 

14,15 3,5 

7. Formular opinións razoadas 
sobre algúns aspectos das 
primeiras civilizacións. (CL, 
CEC) 

7.1. Formula unha opinión razoada sobre 
a lexislación, a relixión e a 
educación nas primeiras 
civilizacións.  (CL, CEC) 

9,16,17,18,25
,30,31,32 

9 
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8. Coñece como se realizaba o 
proceso de momificación e 
comprende o sentido desta 
práctica relixiosa. (AA, CD) 

8.1. Realiza buscas en medios impresos 
e dixitais sobre contidos 
relacionados co proceso de 
momificación e o sentido desta 
práctica relixiosa. (AA, CD) 

Tarefa 

9. Escribir relatos curtos 
inspirados no antigo 
Exipto.(CL, CEC) 

9.1. Escribe un texto imaxinativo no que 
utiliza un vocabulario especializado 
e elementos propios do antigo 
Exipto. (CL, CEC) 

2,3,10,11,12  

  

 Temporalización 

 
Esta unidade podería traballarse nunhas dúas semanas (entre 6 e 8 sesións). O número de sesións pode vir 

determinado polo interese que os alumnos mostren no contido da unidade, polo interese que esperte no propio 

profesor e mesmo en como se leva a cabo o cumprimento da planificación xeral. 

 Conexión con outras disciplinas 

 
Arqueoloxía, antropoloxía, historia da arte, lingua e lingüística, etnoloxía, filosofía, relixión, arquitectura, artes 

visuais, medicina, dereito. 

 Atención á diversidade 

 
Atenderemos a diversidade mediante a variedade de actividades no Libro do alumno, e nas seccións dixitais, así 

como co material de reforzo e ampliación dispoñible para o profesor. 

Abordaremos mediante o reforzo contidos relacionados co medio físico e a agricultura en Mesopotamia, ademais 

doutros relacionados con templos e tumbas, casas da vida e da morte en Exipto. Ampliaremos con algúns 

contidos relativos ao cigurat e aspectos da vida cotiá en Exipto (xogos, estética e moda). 

Por último, o profesor pode poñer en marcha as adaptacións curriculares que estime conveniente. 
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 Unidade 10. A antiga Grecia 

 Introdución 

 
O contido da Unidade 4, A antiga Grecia, aborda como, onde e cando xurdiu a civilización grega. Explica como foi 

evolucionando nas diferentes etapas e dedícalle especial atención á época clásica, da que se describen os trazos 

económicos, sociais, políticos, relixiosos e artísticos máis destacados. 

Ao longo da unidade os alumnos coñecerán a forma de vida dos antigos gregos, as diferentes formas de 

organización política, a súa arte, a súa relixión e mais a mitoloxía. A partir da mitoloxía grega chegamos á Tarefa 

final que se titula Que hai de certo nas lendas. Esta consiste nunha investigación na que compararán os relatos 

mitolóxicos cos restos arqueolóxicos que se relacionan coas historias deses relatos. Finalmente o alumno 

elaborará un informe sobre o resultado da súa investigación e converterao nunha pista de audio. 

Competencias e obxectivos 

 

Competencias clave Obxectivos didácticos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxías (CMCT) 

 

Competencia dixital (CD) 

 

Aprender a aprender (AA) 

 

Competencias sociais e cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

(SIEE) 

 

Conciencia e expresións culturais (CEC) 

 

● Coñecer os trazos principais das polis gregas. 

● Entender os conceptos de colonización e democracia. 

● Distinguir o sistema político grego do helenístico. 

● Entender o alcance do «clásico» na arte occidental. 

 Contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e indicadores 

 
Na seguinte táboa preséntanse os contidos que se traballan na unidade 4 vinculados cos criterios de avaliación e 

os estándares de aprendizaxe avaliables asociados e relacionados coas competencias clave que desenvolven. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables 

Actividades 
 

 

Unidade Síntese 

● O medio xeográfico de Grecia. 

● Evolución histórica da antiga 

Grecia. Etapas históricas. 

● As polis gregas e a súa 
expansión colonial polo 
Mediterráneo. 

● Imperio de Alexandre Magno e 
os seus sucesores: helenismo. 

● Características políticas sociais 

1. Identificar as características 
do medio físico en que se 
desenvolveu a civilización 
grega. (AA) 

1.1. Cita as características do medio físico 
da Hélade. (AA) 

 

5  

2. Coñecer os trazos principais 
das polis gregas e a 
transcendencia do concepto 
de democracia. (CSC, CEC) 

3.  Identifica trazos da organización 
sociopolítica e económica das polis 
gregas a partir de fontes históricas de 
diferentestipos (CSC, CEC) 

1,2,3  
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e económicas da antiga Grecia. 
● Mundo clásico. Grecia e o 

helenismo: arte, ciencia, teatro 
e filosofía. 

● Vocabulario histórico e 
artístico. 

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

 

5. Entender a transcendencia 
do concepto de colonización. 
(CMCT, CD) 

 

5.1. Localiza nun mapa histórico as 
colonias gregas do Mediterráneo. 
(CMCT, CD) 

6 4 

6. Distinguir entre o sistema 
político grego e o helenístico.. 
(CSC, CEC, CL, CD, AA) 

 

6.1.  Elabora un mapa do imperio de 
Alexandre.. (CSC, CEC) 

6,7,9  

6.2.   Contrasta as accións políticas da 
Atenas de Pericles co imperio de 
Alexandre Magno  (CSC, CEC, CL) 

8,17,18,22,
27,34, 

36,38,39,40 

2,3,6 

7. Entender o alcance do 
clásico na arte e na cultura 
occidentais .(CL, CD, CSC, 
CEC) 

 

7.1. Explica as características esenciais 
da arte grega e a súa evolución no 
tempo. (CL, CD, CSC, CEC) 

 

9  

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

9,10,15,21,
23,24,25 

 

8.     Expresarse correctamente 
en presentacións orais e 
escritas utilizando o 
vocabulario da área. (CL) 

8.1. Preséntalles información aos seus 
compañeiros oralmente e por escrito. 
(CL) 

4,14,16,26,
28,29,32,35
,44,56,58 

1 

 

Temporalización 
 
Esta unidade podería traballarse nunhas dúas semanas (entre 6 e 8 sesións). O número de sesións pode vir 

determinado polo interese que os alumnos mostren no contido da unidade, polo interese que esperte no propio 

profesor e mesmo en como se leva a cabo o cumprimento da planificación xeral. 

 Conexión con outras disciplinas 

 
Arqueoloxía, antropoloxía, historia da arte, lingua e lingüística, etnoloxía, filosofía, relixión, arquitectura, artes 

visuais, medicina, dereito. 

  

 Atención á diversidade 

 
Atenderemos mediante o reforzo contidos relacionados co medio natural grego, a expansión da civilización grega 

e o imperio de Alexandre Magno, e ampliaremos contidos relacionados cos hoplitas e diversos aspectos de vida 

cotiá e da cultura (música). 

Por último, o profesor pode poñer en marcha as adaptacións curriculares que estime conveniente. 

  



39 

 Unidade 11. A antiga Roma 

 Introdución 

 
O contido da Unidade 5, A antiga Roma, aborda como, onde e cando xurdiu a civilización romana. Explícase 

como foi evolucionando nas diferentes etapas, dedicando especial atención á etapa imperial. Descríbense os 

seus trazos económicos, sociais, políticos, relixiosos e artísticos máis destacados. 

Ao longo da unidade os alumnos coñecerán a forma de vida dos romanos, como foi evolucionando a súa 

organización política, as súas achegas á arte, a súa relixión desde o politeísmo ao cristianismo e o legado que 

herdamos das civilizacións clásicas. A partir da arte romana, chegamos á Tarefa final que se titula Tarxetas con 

moita arte. Esta consiste nunha investigación coa que imos localizando datos sobre os monumentos máis 

significativos desta civilización. Despois esta información colócase nunha baralla de cartas e finalmente os 

alumnos poderán xogar coas cartas e aprender así de forma amena. 

 Competencias e obxectivos 

 

Competencias clave Obxectivos didácticos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxías (CMCT) 

 

Competencia dixital (CD) 

 

Aprender a aprender (AA) 

 

Competencias sociais e cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

(SIEE) 

 

Conciencia e expresións culturais (CEC) 

 

● Resumir a historia da antiga Roma. 

● Describir a sociedade, a economía e a cultura romanas. 

● Explicar a situación social, económica e política dos 

reinos xermánicos. 

 Contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e indicadores 

 
Na seguinte táboa preséntanse os contidos que se traballan na unidade 5 vinculados cos criterios de avaliación e 

os estándares de aprendizaxe avaliables asociados e relacionados coas competencias clave que desenvolven. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables 

Actividades 
 

 

Unidade Síntese 

● O medio xeográfico de Roma. 

● Evolución histórica da antiga 

Roma. Etapas históricas. 

2. Identificar as características 
do medio físico en que se 
desenvolveu a civilización 
romana. (AA) 

1.2. Cita as características do medio físico 
da Roma primitiva. (AA) 

 

5  
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● Organización política e 
expansión colonial polo 
Mediterráneo. 

● Características políticas sociais 
e económicas da república e o 
imperio. 

● Vida cotiá en Roma. 
● As cidades romanas. 
● As crenzas relixiosas. O 

cristianismo. 
● Manifestacións artísticas: 

arquitectura, escultura e 
pintura. 

● O legado cultural de Roma. 
● Os pobos xermanos. 

● Vocabulario histórico e 
artístico. 

9. Identificar os pobos que se 
atopan na orixe da 
civilización romana. (CSC, 
CEC) 

 

9.1. Cita os pobos que habitaban a 
península Itálica nas orixes da 
civilización e o que os dominou e 
exerceu unha grande influencia sobre 
a cultura romana durante a etapa 
monárquica. ( CSC, CEC) 

1,2,3  

10. Caracterizar as diferentes 
etapas da historia da antiga 
Roma. (CMCT, CD) 

 

10.1. Identifica as diferentes etapas da 
historia antiga de Roma nunha liña do 
tempo. (CMCT, CD) 

6 4 

11.  Recoñecer os trazos 
máis importantes de cada 
etapa da historia de Roma: 
monarquía, república, 
imperio. (CSC, CEC, CL, CD, 
AA) 

 

11.1.   Diferencia as formas de 
goberno de cada etapa. (CSC, CEC) 

6,7,9  

11.2.   Explica as principais 
características sociais e económicas de 
cada período (CSC, CEC, CL) 

8,17,18,22,
27,34, 

36,38,39,40 

2,3,6 

11.3.  Confecciona un mapa coas 
distintas etapas da expansión de 
Roma. (CL, CD, CSC, CEC, AA) 

11,12,13,19
,20 

7 

12. Caracterizar os trazos 
principais da sociedade e a 
economía e cultura 
romanas.(CL, CD, CSC, 
CEC) 

 

12.1. Identifica diferenzas e semellanzas 
entre as formas de vida republicanas 
e as do imperio na Roma antiga. (CL, 
CD, CSC, CEC) 

 

9  

12.2.  Describe os grupos sociais que 
había baixo a república e o Alto 
imperio. 

9,10,15,21,
23,24,25 

 

13.     Caracterizar os trazos 
principais da sociedade, 
economía e cultura 
romanas.(CL, CD, CSC, 
CEC) 

 
 

 

13.1. Describe algunhas manifestacións da 
arte romana. (CL, CEC) 

 

 

48,49,51,5
3 

3,8 

13.2. Cita tipos de edificios e a función que 
cumprían. (CEC) 

 

30,31,32,3
3 

3 

13.3.  Compara obras arquitectónicas 
e escultóricas da época grega e 
romana. (CL, CD, CSC, CEC) 

45,47,54  

14. Recoñecer os conceptos 
de cambio e continuidade 
na historia da Roma 
antiga. (CL, CD, CSC, 
CEC) 

 

14.1. Fai un mapa da península 
Ibérica onde se reflictan os cambios 
administrativos na época romana. (CL, 
CD, CSC, CEC) 

 5 

14.2. Entende que significou a 
'romanización' en distintos ámbitos 
sociais e xeográficos. (CL, CD, CSC, 
CEC) 

34,35,37,52  
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15. Describir a nova 
situación económica, social e 
política dos reinos 
xermánicos. (CL, CD, CSC, 
CEC) 

15.1. Compara as formas de vida (en 
diversos aspectos) do Imperio 
romano coas dos reinos xermánicos. 
(CL, CD, CSC, CEC) 

56  

16.     Identificar as principais 
obras de arte da antiga 
Roma. (CSC, CEC) 

 

16.1.  Recolle información de diferentes 
obras da arte romana e elabora en 
equipo unha ficha de cada unha 
(nome da obra, lugar onde se atopa, 
tipo de obra, autoridade que a 
mandou construír, etc. (CSC, CEC) 

46,47,48,49
,50 

 

16.2.  Participa activamente nun concurso 
que consiste en identificar obras da 
arte romana.  (CSC) 

 

17.     Expresarse correctamente 
en presentacións orais e 
escritas utilizando o 
vocabulario da área. (CL) 

17.1. Preséntalles información aos seus 
compañeiros oralmente e por escrito. 
(CL) 

4,14,16,26,
28,29,32,35
,44,56,58 

1 

  

 Temporalización 

 
Esta unidade podería traballarse en algo máis de dúas semanas (entre 9 sesións). O número de sesións pode vir 

determinado polo interese que os alumnos mostren no contido da unidade, polo interese que esperte no propio 

profesor e mesmo en como se leva a cabo o cumprimento da planificación xeral. 

 Conexión con outras disciplinas 

 
Arqueoloxía, antropoloxía, historia da arte, lingua e lingüística, etnoloxía, filosofía, relixión, arquitectura, artes 

visuais, medicina, dereito. 

 Atención á diversidade 

 
Abordaremos mediante o reforzo contidos relacionados co medio físico da península Itálica, o Imperio romano e 

construcións romanas e ampliaremos diversos aspectos relacionados coa vida cotiá. 

Por último, o profesor pode poñer en marcha as adaptacións curriculares que estime conveniente. 
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 Unidade 12. A Hispania Romana 

 Introdución 

 
O contido da Unidade 6, Hispania romana, trata sobre o desenvolvemento histórico na península Ibérica no marco 

histórico que coincide co das civilizacións grega e romana.  Explica as características peculiares das civilizacións 

autóctonas, a chegada e influencia das civilizacións mediterráneas, a integración do territorio peninsular no 

imperio romano e finalmente a aparición do reino visigodo. Descríbense os trazos económicos, sociais, políticos, 

relixiosos e artísticos máis destacados de cada período. 

Co fin de que os alumnos demostren que son quen de aplicar os contidos que aprenderon, e ao mesmo tempo 

poidan desenvolver a súa creatividade, proponse unha Tarefa final que se titula Viñetas con historia. Esta 

consiste en facer un cómic que narre algún episodio, real ou inventado, ambientado na Hispania romana e para 

iso deberán realizar unha investigación previa. 

Esta unidade poderá ser impartida na unidade didáctica anterior. 

 Competencias e obxectivos 

 

Competencias clave Obxectivos didácticos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxías (CMCT) 

 

Competencia dixital (CD) 

 

Aprender a aprender (AA) 

 

Competencias sociais e cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

(SIEE) 

 

Conciencia e expresións culturais (CEC) 

 

● Recoñecer os pobos que habitaban na península Ibérica 
antes da conquista romana. 

● Explicar os diferentes aspectos da presenza romana en 
Hispania. 

● Caracterizar a presenza visigoda na península Ibérica. 

 Contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e indicadores 

 
Na seguinte táboa preséntanse os contidos que se traballan na unidade 6 vinculados cos criterios de avaliación e 

os estándares de aprendizaxe avaliables asociados e relacionados coas competencias clave que desenvolven. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables 

Actividades 
 

 

Unidade Síntese 

● A península 

Ibérica: os pobos 

1. Identificar os pobos que habitaban na 
península antes da chegada dos romanos.  
(CL, CEC, AA) 

1.1. Cita os pobos que habitaban na 
península Ibérica antes da chegada 
dos romanos. (CEC) 

1  
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prerromanos 

(iberos e celtas). 

● A península 

Ibérica: os pobos 

colonizadores 

(fenicios, gregos e 

cartaxineses). 

● A conquista 

romana de 

Hispania. 

● A Hispania 

romana: Gallaecia. 

● O proceso de 

romanización. A 

cidade e o campo. 

● A arte: 

arquitectura, 

escultura e 

pintura. 

● Os visigodos en 
Hispania. 

 1.2. Caracteriza a economía e algunhas 
das súas manifestacións artísticas ou 
culturais dos pobos iberos e celtas. 
(CL, CEC, AA) 

2 3 

2. Identificar os pobos que chegaron á 
península Ibérica durante a primeira 
metade do I milenio procedentes do 
Mediterráneo. (CL, CEC, AA) 

2.1. Cita os pobos que colonizaron a 
península Ibérica antes da chegada 
dos romanos. (CEC) 

4 3,4 

2.2. Caracteriza a economía e algunhas 
das súas manifestacións artísticas ou 
culturais dos fenicios, os gregos e os 
romanos. (CL, CEC, AA) 

6 4 

3.   Recoñecer as diferentes fases en que se 
realizou a conquista de Hispania. (CMCT, 
AA, CEC) 

3.1. Cita as guerras entre os 
romanos e os habitantes de Hispania 
na orde en que se produciron. CEC 

10,12 6 

3.2.    Identifica nun mapa as zonas 
en que se dividiu Hispania en cada 
fase. (CMCT, AA 

10,14  

4. Comprender o que significou a 
romanización en distintos ámbitos sociais e 
xeográficos. (CEC, CMCT, CL, CSC, AA) 
 

4.1.    Fai un mapa da península 
Ibérica onde se reflictan os cambios 
administrativos na época romana.  
(CEC, CMCT, CSC) 

13,14  

4.2.  Cita algúns exemplos da 
romanización de Hispania. (CEC, CL) 

15  

4.3.  Analiza diversos exemplos do 
legado romano que sobreviven na 
actualidade. (CEC, CSC, AA) 

17,22,23 9 

5.  Valorar a achega que Roma exerceu na 
cultura e na arte en Hispania. (CL, CEC) 
 

5.1. Cita obras de arte romanas en 
Hispania. (CEC) 
 

 9 

5.2. Explica a importancia do 
desenvolvemento cultural que se 
produciu nesa época en Hispania. (CL, 
CEC) 

20,21  

6. Elaborar en equipo un cómic ambientado 

na Hispania romana. (CEC, CD, CL, AA) 

 

6.1. Recolle información dun 
acontecemento histórico concreto. 
(CEC, CD) 

3,5,7,8,18
, 25 

1,2,5,6,7,8 

6.2. Decide quen serán os 
personaxes e que feitos van 
protagonizar. (AA) 

16  

6.3. Elabora en equipo un diálogo 
que conte unha historia. (CL, AA) 

Tarefa 
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7. Expresarse correctamente en 

presentacións orais e escritas utilizando o 

vocabulario da área. (CL) 

7.1. Preséntalles información aos 
seus compañeiros oralmente e por 
escrito. (CL) 

3,9,11,19,

24 
1,2 

 Temporalización 

 
Esta unidade podería traballarse nunhas dúas semanas (entre 6 e 8 sesións). O número de sesións pode vir 

determinado polo interese que os alumnos mostren no contido da unidade, polo interese que esperte no propio 

profesor e mesmo en como se leva a cabo o cumprimento da planificación xeral. 

 Conexión con outras disciplinas 

 
Arqueoloxía, antropoloxía, historia da arte, lingua e lingüística, etnoloxía, filosofía, relixión, arquitectura, artes 

visuais, medicina, dereito. 

 Atención á diversidade 

 
Abordaremos o reforzo mediante actividades relacionadas con contidos sobre gregos, fenicios e cartaxineses e 

sobre a conquista da Hispania romana, e ampliaremos contidos relativos aos poboados iberos, á vida cotiá da 

época e sobre a importancia de cidades en Hispania, como Emérita Augusta. 

Abordaremos mediante o reforzo a interpretación de mapas e contidos relacionados. 

Por último, o profesor pode poñer en marcha as adaptacións curriculares que estime conveniente. 
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4.- GRAO MÍNIMO DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PARA 

SUPERAR A MATERIA. 

Interpreta  como  inflúen  os  movementos astronómicos na distribución da radiación solar e nas 

zonas bioclimáticas do planeta. 

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

Manexar distintos tipos de imaxes de satélite e mapas. 

Localiza  un  punto  xeográfico  nun planisferio e distingue os hemisferios da Terra e as súas 

principais características. 

Localiza   espazos   xeográficos   e lugares nun mapa, utilizando datos de coordenadas 

xeográficas. 

Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo europeo e mundial: mares e océanos, 

continentes, illas e arquipélagos máis importantes, ríos e cadeas montañosas principais. 

Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo. 

Clasifica  e  localiza  nun  mapa  os tipos de clima e zonas bioclimáticas do mundo. 

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

Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando para iso 

as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade. 

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

Utiliza  o  vocabulario  histórico  e artístico imprescindible para cada época. 

Recoñece os cambios evolutivos ata chegar á especie humana. 

Distingue etapas dentro da historia antiga. 

Realiza  diversos  tipos  de  eixes cronolóxicos e mapas históricos. 

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

Describe  formas  de  organización socio-económica e política, novas ata entón, como os 

imperios de Mesopotamia e de Exipto. 

Diferencia entre as fontes prehistóricas (restos materiais e ágrafos) e as fontes históricas 

(textos). 

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

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

Identifica  trazos  da  organización socio-política e económica das polis gregas a partir de 

fontes históricas de diferentes tipos. 

Localiza  nun  mapa  histórico  as colonias gregas do Mediterráneo. 

Explica as características esenciais da arte grega e a súa evolución no tempo. 
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Dá exemplos representativos das áreas do saber grego, e discute por que se considera que a 

cultura europea parte da Grecia clásica. 

Confecciona un mapa coas etapas da expansión de Roma. 

Compara  obras  arquitectónicas  e escultóricas de época grega e romana. 

Fai un mapa da Península Ibérica onde se reflicten os cambios administrativos en época 

romana. 

Analiza exemplos do legado romano que sobreviven na actualidade. 

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

 

 5. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

5.1. Principios xerais 

A normativa vixente sinala que a avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado en todas as materias da 

educación secundaria obrigatoria debe rexerse polos principios de avaliación continua, formativa e 

reguladora, e integradora das distintas áreas do currículo: 

● Continua, para garantir a adquisición das competencias imprescindibles, que permita establecer 

medidas de reforzo ou ampliación en calquera momento do curso cando o progreso dun alumno ou 

alumna así o aconselle. A avaliación continua implica a observación sistemática da actuación do 

alumnado, o seguimento e rexistro da actividade diaria nos cadernos e traballos de clase, e a 

realización de distintos tipos de probas tanto orais coma escritas para constatar en momentos puntuais 

do curso o grao de adquisición das competencias esixidas. 

● Formativa e reguladora, para mellorar o proceso de ensino-aprendizaxe, de maneira que os 

estudantes poidan obter rendemento académico e persoal do proceso avaliativo, e o profesorado poida 

adaptar convenientemente as estratexias de ensino-aprendizaxe, tanto a nivel individual coma de 

grupo de clase. 

● Integradora, para a consecución dos obxectivos e as competencias correspondentes, tendo en conta 

todas as materias, aínda que sen impedir a realización da avaliación diferenciada de cada materia, 

atendendo aos seus criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables. 

Ademais, a LOMCE manifesta que se realizarán avaliacións externas de fin de etapa con carácter formativo 

e de diagnóstico, homologables ás que se realizan no ámbito internacional (en especial ás da OCDE) e 

centradas no nivel de adquisición das competencias. 

O enfoque competencial integra un coñecemento de base conceptual: conceptos, principios, teorías, datos e 

feitos (saber); un coñecemento relativo ás destrezas, referidas tanto á acción física observable coma á acción 

mental (saber facer); e un conxunto de actitudes e valores de grande influencia social e cultural (saber ser). Este 

enfoque supón que a avaliación final do curso deberá medir o grao de dominio das competencias, o que implica: 

- A Selección de estratexias e instrumentos para avaliar o alumnado consonte os seus desempeños na 

resolución de problemas que simulen contextos reais, mobilizando os seus coñecementos, destrezas 

e actitudes. 

- A integración da avaliación de competencias coa avaliación dos contidos, na medida en que ser 

competente supón mobilizar os coñecementos e actitudes para dar resposta ás situacións formuladas, 

dotar de funcionalidade as aprendizaxes e aplicar o aprendido desde unha formulación integradora. 
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- Medir os niveis de desempeño das competencias a través de indicadores de logro, tales como as 

rúbricas ou escalas de avaliación, que deben incluír rangos que teñan en conta o principio de atención 

á diversidade. 

- Utilizar procedementos e ferramentas de avaliación variados para facilitar a avaliación do 

alumnado como parte integral e de mellora do proceso de ensino e aprendizaxe. 

- Incorporar estratexias que permitan a participación do alumnado na avaliación dos seus logros, 

como a autoavaliación, a avaliación entre iguais e a coavaliación. 

Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos da etapa 

nas avaliacións continua e final da materia de Xeografía e Historia serán os criterios de avaliación e 

estándares de aprendizaxe avaliables. 

 

5.2. Metodoloxía e instrumentos de avaliación 

A aplicación na aula da metodoloxía por tarefas implica a realización dunha serie de tarefas intermedias que 

preparan e están ao servizo dunha Tarefa final de unidade, de carácter integrador, na que os alumnos aplican 

os coñecementos e destrezas adquiridas -da materia, doutras materias, de integración das TIC, de carácter 

transversal- á realización dun traballo ("tarefa") individual e / ou colaborativo. Tamén se pode traballar primeiro o 

contido da unidade e despois levar a cabo a tarefa, se o profesor coida que é conveniente. 

- Na realización da tarefa final póñense en marcha os principios de autoavaliación, coavaliación, 

avaliación entre iguais e a avaliación do propio proceso de aprendizaxe, e ofrécense instrumentos 

para a avaliación do desempeño dos seus estudantes: 

-Portafolio dixital para a autoavaliación e o rexistro e seguimento continuo das tarefas intermedias e 

a Tarefa final. 

-Autoavaliación da tarefa no Libro do alumno. Mediante a súa realización preténdese que o alumno 

reflexione que aprendeu, que dificultades atopou, como traballou en equipo, etc. 

-Rúbrica da tarefa na Guía didáctica e na zona de recursos editables do Libro dixital do profesor. 

Esta avaliación parte do mesmo enfoque de metaaprendizaxe que se sinalou no punto anterior. 

Outros instrumentos para a avaliación son o blog e o mural dixital para a avaliación entre iguais e a 

coavaliación, e o diario de aprendizaxe para a reflexión do alumno sobre o que aprendeu e sobre o proceso 

que seguiu para logralo (metaaprendizaxe). 

Durante o curso, a formulación e os instrumentos de avaliación que se acaban de describir combínanse co uso 

de probas de avaliación para medir o grao de adquisición dos contidos asociados aos estándares de 

aprendizaxe e as competencias. 

 
5.3. Probas de avaliación  

Para atender os distintos fitos de avaliación asociados ao calendario escolar, deseñáronse as seguintes probas 

de avaliación: 

- Avaliación inicial. É unha proba que se aplica ao comezo do curso escolar e que atende á detección 

do grao de adquisición das principais destrezas básicas e dalgúns contidos que se requiren para o 

curso. Tras a realización desta proba e a observación sistemática dos alumnos nos primeiros días, 

estableceranse medidas de apoio individuais e de grupo. 

- Avaliación final. Trátase dunha proba que recolle as competencias cognitivas e as destrezas esixibles 

en cada curso académico. 

O modelo de probas de avaliación deseñadas para a área de Xeografía e Historia, independentemente da súa 

temporalización, responde á necesaria integración de coñecementos e destrezas esixida polo enfoque 

competencial do currículo, da materia e mais do proxecto. As actividades das probas de avaliación están 

asociadas aos estándares de aprendizaxe definidos para o seu alcance, de modo que o profesor poida medir, 

avaliar e graduar o rendemento ou logro que se alcanzou. 
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Na elaboración das probas de avaliación tívose en conta a combinación de diversos tipos de preguntas-tarefas: 

● As preguntas de resposta pechada responden ao formato de elección múltiple, no que só unha opción 

é correcta e as restantes considéranse erróneas. 

● As preguntas de resposta semiconstruída inclúen varias preguntas de resposta pechada dicotómicas 

ou solicítanlle ao alumnado que complete frases ou que relacione diferentes termos ou elementos. 

● As preguntas de resposta construída esixen o desenvolvemento de procedementos. Este tipo de 

cuestións contempla a necesidade de alcanzar unha produción única, aínda que podería expresarse de 

distintas formas e describir diferentes camiños para chegar a ela. Tanto o procedemento coma o 

resultado deben ser valorados e para iso establécense diferentes niveis de execución na resposta en 

función do grao de desenvolvemento competencial evidenciado. 

● As preguntas de resposta aberta, que admiten respostas diversas, as cales, aínda sendo correctas, 

poden diferir duns alumnos a outros. 
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6. SECUENCIACIÓN. 

Na primeira avaliación impartiránse os temas: do 1 ao 6 (recordamos que o tema 5 está incluído nos 3 

anteriores) 

Na segunda avaliación impartiránse os temas: do 7 ao 9 

Na terceira avaliación impartiránse os temas: do 10 ao 12. 

 

7. METODOLOXÍA. 

O enfoque competencial das materias da educación secundaria e o obxectivo de mellora da capacidade 

comunicativa do alumnado determinan a adopción dun conxunto de estratexias metodolóxicas acorde cunha 

proposta innovadora para abordar o ensino-aprendizaxe da Xeografía e Historia nas aulas. 

 Enfoque comunicativo e funcional 

 
Un dos obxectivos da materia de Xeografía e Historia é que os alumnos desenvolvan e melloren a súa 

competencia comunicativa, e sexan quen de interactuar con éxito en todos os ámbitos da súa vida: persoal, 

académico, social, e no futuro, no ámbito profesional. Con este fin cobra especial preeminencia o 

desenvolvemento da lingua oral e da comprensión e expresión escritas. 

No que se refire á comunicación oral apreciamos que esta se vincula á vida cotiá e persoal (familia, charlas de 

amigos, conversacións con compañeiros, ...) e a un tipo de linguaxe informal, redundante e sumamente 

expresiva, no ámbito académico, ademais das explicacións do profesor e as exposicións dos alumnos, o oral 

serve como fonte de información, e como sistema de comunicación e negociación, especialmente nos 

traballos en grupo. A comunicación oral presenta unha especial atención en todo o proxecto, pois a práctica 

oral, asociada singularmente á presentación de tarefas e traballos de clase é unha constante en todas as 

unidades. 

No relativo á comunicación escrita, faise especial fincapé na lectura sobre todo de textos expositivos, os máis 

habituais na vida académica. Neste curso tamén se lle concede especial importancia á lectura dixital, unha 

realidade que implica o despregamento de competencias lectoras diferentes ás que esixe o libro impreso ou 

facsímile (e-book, PDF e formatos similares). A lectura dos novos xéneros dixitais como o blog, as wikis, os 

foros e as redes sociais prodúcese a saltos, de xeito fragmentado, cun protagonismo extraordinario do lector, que 

non só interpreta o texto senón que é o creador do itinerario de lectura apoiándose no hipertexto fronte á 

linealidade da lectura tradicional. 

En canto á expresión, traballaranse producións orais e escritas dos alumnos paralelamente á adquisición dos 

contidos e as habilidades propias da área. En todas as unidades didácticas do curso proponse que os alumnos 

garden as producións escritas no seu portafolio, o que lle permitirá prestar unha atención especial á presentación 

e expresión escrita destes traballos. Igualmente, na tarefa final de cada unidade propónselles aos alumnos que 

realicen exposicións orais e escritas a partir dos traballos realizados. 

 

Aprendizaxe por tarefas e traballo colaborativo 

É aconsellable desde diversos puntos de vista optar por metodoloxías activas de aprendizaxe nas que os 

alumnos e as alumnas son os axentes e protagonistas da comunicación e recoñecen na realización das 

actividades e tarefas unha relación coas súas propias necesidades comunicativas e unha aplicación directa 

aos diferentes ámbitos da súa vida persoal, académica e social. Esta vinculación coa propia experiencia e coa 

reutilización do coñecemento en contextos reais fai verdadeiramente significativa a aprendizaxe da Xeografía e 

Historia, moi afastada da mera especulación teórica e descritiva. 

Neste curso optouse pola metodoloxía por tarefas: en cada unidade formúlanse diferentes tarefas de produción 

intermedias, que aínda que non condicionan, preparan a realización da tarefa final na que se aplican habilidades 

xa adquiridas. No deseño das tarefas cobran especial relevancia as relacións inter e intradisciplinares, pois 

trátase de obxectos de aprendizaxe que esixen a posta en marcha de procesos cognitivos complexos, o fomento 
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da creatividade dos alumnos e a aplicación constante das TIC tanto como ferramentas de busca e elaboración de 

información coma polas súas posibilidades comunicativas e creativas. 

A realización das tarefas implica o traballo colaborativo, que -sen esquecer as achegas individuais- require 

modelos de agrupación flexibles e o convencemento de que a resolución da tarefa non é a suma de esforzos 

dos integrantes do grupo, senón o esforzo coordinado de todos os membros do equipo. 

Na actualidade, a forma colaborativa de traballo é unha demanda do mundo laboral polas condicións nas que este 

se leva a cabo: unha sociedade globalizada e con sólidas tecnoloxías da comunicación. No ámbito educativo, 

este tipo de traballo significa: 

● Un determinado tipo de organización da aula, para propiciar o espazo para a discusión, o debate, e a 

toma de decisións. Isto non supón que o traballo deba realizarse sempre na aula, pois os novos medios 

de comunicación permiten a conexión sincrónica e a coordinación sen necesidade da presenza física. 

● Unha concepción da aprendizaxe como construción conxunta do coñecemento. Ao promover o 

intercambio de ideas, a comunicación precisa, a actuación coordinada e o control mutuo, o traballo en 

colaboración conduce á aprendizaxe significativa, que se alcanza polo esforzo común. É cada individuo 

quen aprende, pero o que se aprende foi elaborado por todos os membros do equipo. De aí a necesidade 

de promover un comportamento ético no que se achegan ao grupo os propios coñecementos e se 

respecta o achegado polos demais. Neste sentido, este tipo de aprendizaxe é o marco idóneo para a 

aplicación dos principios de autoavaliación, avaliación entre iguais e coavaliación. 

● Unha metodoloxía que lle concede ao alumno autonomía para aprender, e converte o docente en guía e 

titor do proceso. Cada estudante é suxeito da súa propia aprendizaxe, e á vez mestre e discípulo dentro 

do grupo. Este intercambio constante de papeis promove a interrelación persoal favorecendo en 

desenvolvemento de competencias sociais e a integración no grupo. O profesor deixa a función de 

transmisor de coñecementos e convértese en mediador e facilitador da súa adquisición. 

As tarefas deseñadas en cada unidade son abertas, para fomentar a creatividade individual e do grupo, e 

están claramente estruturadas e delimitadas, para non dificultar a comprensión. Nelas especifícase con 

claridade o resultado que se pretende alcanzar -o obxectivo que persegue a tarefa é coñecido desde o comezo 

de cada unidade- e establécense con claridade as vías para lograr o resultado final en cada unha das fases: 

inspiración, realización e publicación. 

 

Fomento da creatividade, do pensamento estratéxico e do pensamento crítico 

A metodoloxía por tarefas esixe a posta en marcha de procesos cognitivos complexos e a combinación de 

distintas habilidades e destrezas que favorecen o fomento da creatividade e a atención á diversidade de 

capacidades (intelixencias múltiples). 

A globalización e mais o cambio constante característicos do mundo actual esixen individuos capaces de 

actuaren de xeito estratéxico, é dicir, coa competencia necesaria para adaptarse a situacións novas, tomar 

decisións pertinentes e manter unha actitude constante de aprendizaxe. Ser estratéxico implica: 

● Analizar e avaliar novas situacións. 

● Recoñecer as metas que se queren alcanzar. 

● Tomar decisións e corrixir a súa aplicación en caso de que sexa necesario. 

● Ter conciencia do que se sabe e de como e cando aplicalo. 

O pensamento estratéxico baséase no "saber" e no "saber facer" e non se pode desenvolver nin teoricamente 

nin por medio de actividades que impliquen simplemente a comprobación de coñecementos. Para adestralo 

cómpre deseñar actividades nas que o alumnado deba despregar a súa capacidade de actuación, de reflexión e 

de creación. 

As tarefas finais das unidades, formuladas como un reto que os alumnos deben afrontar, representan unha 

oportunidade idónea para fomentar o pensamento estratéxico: parten dunha situación que os alumnos deben 

analizar (reflexión, na fase de preparación), para alcanzar uns obxectivos concretos (actuación, na fase de 

realización) seguindo camiños non preestablecidos (creación, nas fases de realización e de comunicación e 

publicación). 
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Para alcanzar este desenvolvemento deseñáronse actividades abertas (non teñen resposta única), globais 

(requiren integrar coñecementos de orixe diversa) e novidosas para o alumnado (non mera reprodución doutras 

xa realizadas). Coma en calquera outra produción, a resolución deste tipo de actividades require a revisión do 

procedemento que se levou a cabo facilitando a reflexión sobre a propia aprendizaxe (metaaprendizaxe). 

Pensar criticamente consiste en adoptar unha actitude intelectual de análise de obxectos e informacións de 

calquera natureza para comprendelos e emitir un xuízo acerca da súa validez, adecuación, congruencia, 

verdade,... Daquela, non se trata de adherirse ou rexeitar unha determinada valoración, senón de examinar os 

distintos aspectos da realidade, "tomando distancia" e desde diferentes perspectivas. Como se trata dunha 

actitude intelectual, o pensamento crítico só se pode formar promovendo a súa aplicación a situacións 

diversas, automatizándoo ata constituílo en hábito. 

 

Integración das Tecnoloxías da Información e a Comunicación 

Desde o punto de vista práctico, as TIC son soporte para determinados contidos (multimedia) e facilitan 

ferramentas para a construción do coñecemento, especialmente nas actividades de busca de información 

e para a realización de tarefas complexas. 

Por outra banda, as actividades que integran as TIC teñen, en ocasións, un compoñente lúdico moi adecuado 

para conseguir a motivación na aula. Con todo, o uso que os adolescentes fan delas está relacionado 

fundamentalmente coas súas necesidades de comunicación persoal e a súa utilización no ámbito académico o 

que debe ser obxecto dun proceso de ensino-aprendizaxe como o que se produce noutras facetas do proceso 

educativo, especialmente no que se refire aos riscos inherentes a estas novas formas de comunicación. 

Por último, cómpre mencionarmos as implicacións metodolóxicas de dous eixes fundamentais do curso: a 

Atención á diversidade da aula e a Avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe. 

Procurarase impulsar o emprego das novas tecnoloxías, especialmente de Internet, como activo instrumento de 

busca e traballo. Iniciarase ós alumn@s nas técnicas de busca, así como o emprego de webquest, blogs, e a 

consulta de páxinas Web previamente referenciadas e recomendadas polo profesor. O seu emprego quedará a 

expensas das posibilidades de uso do cañón de vídeo e das Aulas de Informática do centro. 

Básicamente, atenderase ós seguintes aspectos: 

 a.- Iniciación as técnicas de búsqueda en Internet.  

 b.- Busca de información e de recursos sobre a asignatura en Internet seguindo as indicacións e guías 

do profesor. 

 c.- Exposición de presentacións en “powerpoints” na aula. 

 d.- Elaboración dun pequeno básico catálogo de direccións de Internet.   

 



52 

8. MATERIAIS DIDÁCTICOS 

Para poñer en práctica os principios metodolóxicos que se sinalan no apartado 2.1., 

seleccionouse un conxunto de materiais didácticos que responden a esta formulación. Estes son 

os que compoñen o proxecto de EDIXGAL para a asignatura de Xeografia e Historia. 

Libro do alumno 

As nove unidades didácticas que compoñen o libro do alumno EDIXGAL presentan unha 

organización sistemática: 

● Presentación da unidade. 

● Desenvolvemento dos contidos. 

● Resumo da unidade e actividades varias. 

 

Libro dixital EDIXGAL 

O alumno dispón do libro en versión dixital EDIXGAL, que incorpora un conxunto de contidos 

dixitais para ser traballados durante o desenvolvemento de cada unidade didáctica consonte a 

planificación docente. Pódese usar o libro dixital na aula en local, sen necesidade de conexión á 

internet. 

 

Outros recursos 

Ademais do anterior empregaranse outros recursos tanto do eido dixital como físico. 
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9.- CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN. 

A avaliación deberá ser non só cuantitativa senón cualitativa, debe ter un matiz positivo, de xeito 
que máis que medir o que o alumno non aprendeu, aprece o que este sabe ou vai asimilando ou 
mellorando. Debe valorar os coñecementos e tamén actitudes e procedementos. Con carácter 
orientador e flexible se terán en conta as valoracións seguintes: 
 
PROBAS ESCRITAS E PROXECTOS* (60 %).   
- Memorización de información básica. 
- Capacidade de análise e relación.  
- Correcto tratamento de información escrita, incluída a ortografía e a gramática. *Coa finalidade 
de mellorar a ortografía do alumnado, entendendo que se trata dunha cuestión transversal a todas 
as áreas e que polo tanto require dunha implicación integral, restarase 0,1 puntos por erros na 
colocación do til e dos signos de puntuación; e 0,2 para faltas de ortografía consideradas graves, 
ata un máximo de 2 puntos, nas probas escritas. 
- Análise e comentario de material gráfico e audiovisual.  
- Representación gráfica de conceptos espaciais e temporais (mapas, eixes).  
- Capacidade de síntese e redacción. 
-    Seguimento das normas de intervención en debates, intervencións orais, etc 
 
*Ao final de cada UD o profesor pode decidir a realización dunha proba escrita ou dun traballo 

escrito e/ou oral ou proxecto que terá o mesmo peso na porcentaxe indicada.  
 
PROBAS DE MAPAS (10%) 
- Recoñecemento dos accidentes xeográficos e organización política máis importantes de Galicia, 
España, Europa, Asia, América, África e Oceanía. 
 
TAREFAS DIARIAS  (20%) 
- Capacidade de análise e relación.  
- Correcto tratamento de información escrita, incluída a ortografía e a gramática. *Coa finalidade 
de mellorar a ortografía do alumnado, entendendo que se trata dunha cuestión transversal a todas 
as áreas e que polo tanto require dunha implicación integral, restarase 0,1 puntos por erros na 
colocación do til e dos signos de puntuación; e 0,2 para faltas de ortografía consideradas graves, 
ata un máximo de 2 puntos, nas probas escritas. 
- Análise e comentario de material gráfico e audiovisual.  
- Representación gráfica de conceptos espaciais e temporais (mapas, eixes).  
- Capacidade de síntese e redacción. 
-     Seguimento das normas de intervención en debates, intervencións orais, etc.. 

 
Valoración do traballo diario (10%) 
-  Respecto polo traballo diario, tanto na clase como na casa que se avaliará a través da 
libreta do alumno 
-  Limpeza, orde e claridade na presentación dos traballos e cadernos de clase.  
-  Interese polo traballo e os contidos de área. 

 
Co obxecto de poñer en práctica estes criterios empregaremos os seguintes instrumentos de 
avaliación:  
- Probas escritas.  
- Intervencións orais.  
- Cadernos de traballo ou actividades puntuais.  
- Seguimento diario do alumnado, tanto no realizado na clase como na casa.  

 

Nas probas escritas ó xeito tradicional, deben concorrer, na medida do posible, todos ou a maioría 
dos aspectos sinalados. Propomos neste caso como valores mínimos: 

● un ou dous textos ou documentos (escritos ou icónicos) a través do cal o alumno poida 
localizar no espacio e/ou no tempo; relacionar fenómenos e/ou esquematizar ou resumir. 
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● Preguntas de desenvolvemento teórico a partir dun tema proposto 
● vocabulario a definir polo alumno. 

 

En todos os casos apreciarase o resto dos valores a observar: capacidade expresiva e boa 

presentación.  

No caso de que o docente constate que un alumno ou alumna copia nunha proba escrita parcial 

por medios tradicionais (chuletas, cambiazos, mirar …) ou dispositivos electrónicos (pinganillos, 

reloxos intelixentes, teléfonos móviles etc.) a proba será calificada cun 0. 

No caso de que se trate da proba ordinaria ou extraordinaria a calificación será tamén de 0. 

 

 
Por outro lado a avaliación é continua, significando que debe de estar constituída tamén pola 
observación sistemática de todo tipo de labor e a actitude na clase. De ningún xeito pode quedar 
confinada a avaliación a un exercicio dado (ou exame típico). Por tanto canto máis numerosas 
sexan as probas, exercicios, traballos e observacións en xeral do alumno tanto menores son as 
posibilidades de avaliar incorrectamente.  
 
 
 
Das incidencias de clase e actividades desenvolvidas levarase conta no Libro do Profesor, no que 
figurarán a asistencia a clase, a puntualidade, as notas acadadas nas diferentes probas escritas 
ou orais realizadas, etc. 
 

Requisitos mínimos para obter o aprobado: 

 

A nota final do curso (ordinaria de xuño) farase coa nota media das tres avaliacións, e, se fose o 

caso, das correspondentes recuperacións. Así mesmo, ao final de curso poderanse realizar novas 

probas de repesca ou recuperación para aquel alumnado que non acadara cualificación positiva 

nalgunha ou nalgunhas das avaliacións desenvolvidas. 

 

O referido nos apartados anteriores non se aplicará na proba extraordinaria de xuño, dado o seu 
carácter de proba única e extraordinaria. Polo tanto será necesario obter un 5 na proba obxectiva. 
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10.- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE 

ENSINO E PRÁCTICA DOCENTE. 

Desenvolveremos a avaliación do ensino e dos seus compoñentes consonte estratexias que 

nos permitan obter información significativa e continua para formularmos xuízos e tomar 

decisións que favorezan a mellora de calidade do ensino. 

Co obxectivo de garantir a obxectividade da avaliación, seleccionaremos procedementos, 

técnicas e instrumentos de acordo cos seguintes requisitos: 

● Variedade, de modo que permitan contrastar datos de avaliación obtidos a través de 

distintos instrumentos. 

● Concreción sobre o que se pretende, sen introducir variables que distorsionen os datos 

que se obteñan coa súa aplicación. 

● Flexibilidade e versatilidade, serán aplicables en distintos contextos e situacións. 

● Participación, o consenso en todos estes aspectos básicos marcará a estratexia 

avaliadora do equipo docente. 

Empregaremos a triangulación para obtermos información do proceso de ensino mediante 

diversidade de fontes (distintas persoas, documentos e materiais), de métodos (pluralidade de 

instrumentos e técnicas), de avaliadores (atribuír a diferentes persoas o proceso de recollida de 

información para reducir a subxectividade), de tempos (variedade de momentos), e de espazos. 

Para iso empregaremos as seguintes técnicas: 

- Observación: directa (proceso de aprendizaxe dos alumnos) e indirecta (análise de 

contido da programación didáctica). 

- Entrevista: permitiranos obter información sobre a opinión, actitudes, problemas, 

motivacións etc. dos alumnos e das súas familias. A súa utilización adecuada esixe 

sistematización: definición dos obxectivos, a delimitación da información que se pensa 

obter e o rexistro dos datos esenciais que se obtiveron. 

- Cuestionarios: complementan a información obtida a través da observación sistemática e 

entrevistas periódicas. Resulta de utilidade a avaliación que realizan os alumnos sobre 

algúns elementos da programación: que iniciativas metodolóxicas foron máis do seu 

agrado, con que formula de avaliación se senten máis cómodos, etc. 

 

Na avaliación dos procesos de ensino e da nosa práctica docente teremos en conta a 

estimación, tanto aspectos relacionados co propio documento de programación (adecuación 

dos seus elementos ao contexto, identificación de todos os elementos,…) coma os relacionados 

coa súa aplicación (actividades desenvolvidas, resposta aos intereses dos alumnos, selección de 

materiais, referentes de calidade en recursos didácticos, etc.). 

Para ganar en sistematicidade e rigor levaremos a cabo o seguimento e valoración do noso 

traballo apoiándonos nos seguintes indicadores de logro: 

● Identifica na programación obxectivos, contidos, criterios de avaliación e estándares de 
aprendizaxe adaptados ás características do grupo de alumnos aos que vai dirixida a 
programación. 
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● Describe as medidas para atender tanto os alumnos cun ritmo máis lento de aprendizaxe 
coma os que presentan un ritmo máis rápido. 

● Emprega materiais variados en canto a soporte (impreso, audiovisual, informático) e en 
canto a tipo de texto (continuo, descontinuo). 

● Emprega materiais "auténticos" para favorecer o desenvolvemento das competencias 
clave e a transferencia das aprendizaxes do contorno escolar ao sociofamiliar e 
profesional. 

● Estimula tanto o pensamento lóxico (vertical) coma o pensamento creativo (lateral). 

● Fomenta, a través da súa propia conduta e as súas propostas de experiencias de ensino-
aprendizaxe, a educación en valores. 

● Favorece a participación activa do alumno para estimular a implicación na construción das 
súas propias aprendizaxes. 

● Enfronta o alumno coa resolución de problemas complexos da vida cotiá que esixen aplicar 
de forma conxunta os coñecementos adquiridos. 

● Establece canles de cooperación efectiva coas familias para o desenvolvemento da 
educación en valores e no establecemento de pautas de lectura, estudo e esforzo na casa, 
condicións para favorecer a iniciativa e autonomía persoal. 

● Propón actividades que estimulen as distintas fases do proceso de construción dos 
contidos (identificación de coñecementos previos, presentación, desenvolvemento, 
profundamento, síntese). 

● Dálles resposta aos distintos tipos de intereses, necesidades e capacidades dos alumnos. 

● Orienta as actividades ao desenvolvemento de capacidades e competencias, tendo en 
conta que os contidos non son o eixe exclusivo das tarefas de planificación senón un 
elemento máis do proceso. 

● Estimula a propia actividade construtiva do alumno superando a énfase na actividade do 
profesor e o seu protagonismo. 

A avaliación do proceso de ensino terá un carácter formativo, orientado a facilitar a toma de 

decisións para introducir as modificacións oportunas que nos permitan a mellora do proceso de 

xeito continuo. 

Con iso pretendemos unha avaliación que contribúa a garantir a calidade e eficacia do proceso 

educativo. Todos estes logros e dificultades que se atoparon serán recollidos na Memoria Final 

do curso, xunto coas correspondentes Propostas de Mellora de cara a que, cada curso escolar, a 

práctica docente aumente o nivel de calidade.  
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11.- RECUPERACIÓN DA MATERIA PENDENTE. 

Tal e como establece o apartado 22.2 do Real Decreto 1105/2014, de 26 de decembro; aqueles 

alumnos e alumnas que, excepcionalmente, sexan promocionados de curso polo equipo docente 

con materias pendentes, deberán facelo cun plan personalizado de recuperación destas materias. 

O plan consiste na elaboración dun caderno de actividades que deberán entregar coa relaización 

de dúas probas parciais. En caso de que non as superén deberán realizar unha proba final en 

maio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

1º DE ESO                                    1ª PARTE: XEOGRAFÍA 

DATA DE ENTREGA:       

APELIDOS:................................... NOME:....................... CURSO:...................... 

 

1ª PARTE XEOGRAFÍA 

TEMA 1 A TERRA E A SÚA REPRESENTACIÓN 
1. Explica a orixe do Universo? como e cando se formou 
2. Que é unha galaxia? que formas poden ter? en que galaxia se atopa a Terra? 
3.  O Sistema Solar: que é e, forma e composición. Anota os seus nomes e marca no 
debuxo o cinto de asteroides, o cinto de Kuiper e a Lúa. 
 

 
4. Escribe 6 características do planeta Terra 
5. Os movementos que fai a Terra: cales son, canto tempo duran e as súas 
consecuencias 
6. Identifica os tipos de proxección cartográfica: 

 
________________          _________________         ________________ 
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7. Identifica os elementos dun mapa nesta imaxe: 

 

 
8. REDE XEOGRÁFICA: Identifica as liñas imaxinarias marcadas cunha letra no mapa e 
anota os nomes dos hemisferios. 

 
A: 
B: 
C: 
D: 
E: 
F:  

Anota tamén no mapa o nome dos dous Hemisferios principais da Terra:  
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9. COORDENADAS XEOGRÁFICAS: 
- Define: latitude e lonxitude 
- Indica a latitude e a lonxitude das cidades onde se atopan o barco e o avión. 

BARCO: 
AVIÓN: 

Con que cidades se corresponden as seguintes coordenadas  
60º norte 30º leste: 
5º sur      16º leste: 

 

 
 

TEMA 2 A ORIXE DO RELEVO 

10. Completa anotando as capas ou partes da estrutura da Terra:  

 
11. Explica a teoría da Deriva continental.  
12. Que é a Litosfera? define e indica as súas características 
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13. Sinala os continentes e os océanos: 

 

 

14. Completa a táboa seguinte sobre as forzas que actúan sobre o relevo:  
 

                                                 TIPO DE FORZAS 

                INTERNAS                         EXTERNAS 

 

AXENTES 
 DO  

RELEVO 

  

  

  

  

 

15. Debuxa un volcán e anota as partes: cámara mágmática, cheminea, cheminea 
lateral, cráter, lava, gases e cinzas, cono volcánico. 
16. Debuxa as partes dun terremoto e anota os nomes de: epicentro, hipocentro, 
falla e ondas sísmicas. 
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TEMA 3 O MEDIO FÍSICO DO MUNDO 
 a) Localiza nos debuxos correspondentes cada unha destas formas de relevo:  Meseta, 
montaña, cordilleira, chaira, illa, península, cabo, golfo, arquipélago, istmo, chaira abisal, 
plataforma continental, dorsal oceánica e fosa mariña.  

   

  
b) Define estas formas de relevo terrestre e mariño:  
Meseta:  
 

Montaña:  
 

Cordilleira: 
 

Chaira:   
 

Illa:  
 

Península:  
 

Cabo:  
 

Golfo:  
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Arquipélago: 
 

Istmo:  
 
 

17. Busca e anota no mapamundi da seguintes páxina: 
En Europa: cordilleira dos Alpes, montes Apeninos, Península Ibérica, Península 
Balcánica, Islandia, Gran Chaira Europea, monte Elbrus, montes Urais, río 
Danubio, río Volga, río Ural,  Mar Mediterráneo, Mar Adriático, Mar Exeo e Mar 
Negro. 
En Asia: cordilleira do Himalaya, península arábiga, península de Indostán, monte 
Everest, meseta do Tíbet, río Ganges, Mar Vermello, arquipélago de Xapón e 
arquipélago de Indonesia. 
En África: río Nilo, río Níger, río Congo, montes Atlas, montes Drakensberg, monte 
Kilimanjaro, deserto do Sahara, deserto de Kalahari,  illa de Madagascar. 
En América: península de Alaska, montañas Rocosas, montes Apalaches, illa de 
Groenlandia, cordilleira dos Andes, monte Aconcagua, mar Caribe, península de 
California, de Florida e de Yucatán, os Grandes Lagos,  río Amazonas e río 
Mississippi. 
En Oceanía: illa de Australia, arquipélago de Nueva Zelanda, mar do Coral, illa de 
Tasmania. 
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18. Realiza e completa unha táboa como esta sobre os elementos do clima:  

ELEMENTO           DEFINICIÓN CON QUE SE MIDE UNIDADE DE MEDIDA 
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TEMA 4: TEMPO E CLIMA 
19. Indica cales son as zonas térmicas do planeta: 

  
20. Observa os mapas e indica que tipo de clima aparece representado:  

      

       c.                                                                                   d. 
 

          g.                                                                               h. 
 

 

21. Observa o climograma e responde as cuestións: 
 

  TºC                                                                         Pmm 

 
 

 X F M A M X X A S O N D 

T 8,7 8,5 10,3 11,5 13,4 16,1 18,2 18,6 17,2 14,7 11,5 9,4 

P 114 97 75 70 90 58 50 51 77 109 108 137 
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-En que hemisferio está o lugar do climograma? Xustifica a túa resposta 
-Cal é a temperatura media anual? (fai a operación completa):  
-En que mes se rexistra a temperatura máis baixa? E a máis alta?  
-Calcula a  amplitude térmica  

-Como son as temperaturas no inverno? E no verán?  

-Cales son as precipitacións totais  anuais? Realiza a operación. Son abondosas ou non?  

-En que estación son máis abondosas as precipitacións? E máis reducidas? Hai algunha 
estación seca? En que mes?  

-A que tipo de clima corresponde o climograma analizado? En que zona térmica se atopa?  

-Indica as características xerais,  o seu tipo de vexetación e en que partes da Terra 
atopamos  este clima.  

22. Identifica tipos de paisaxe e climas aos que pertence as seguintes imaxes: 

   
a                                             b                                                      c 
 

23. Completa esta táboa sobre os climas da Terra: 

Zonas climáticas  
 

Climas Temperaturas Precipitacións Paisaxe/ vexetación 

 

Zona cálida 
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Zona temperada 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

Zona fría     

 

 

 

    

 

 

 

 
TEMA 5 INTRODUCIÓN Á HISTORIA 
 

24. Escribe en números romanos o século ao que pertencen cada unha das seguintes 
datas: 

 

476:      1001: 
 

2000:     1492:  
 

1789:      76:  
 

711:      1969:  
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25. Elixe a resposta correcta 
a.Que é a historia? 

A ciencia que estuda o pasado da Humanidade 
A segunda etapa da Historia da Humanidade 
As dúas anteriores son válidas? 

b.Cales son as fontes da Historia? 
Fontes orais e históricas 
Fontes orais, escritas, materiais e iconográficas 
As únicas fontes son das que saen auga 

c.Que é a cronoloxía? 
Unha ciencia que estuda as ferramentas da prehistoria 
Unha ciencia que estuda a evolución 
A ciencia que ordena os acontecementos da historia no tempo. 

d.Cando comezou a etapa da Historia? 
Coa aparición da agricultura e gandaría 
Coa aparición da escritura 
Coa aparición dos primeiros homínidos 

26. Realiza unha liña do tempo coas etapas de toda a Historia da Humanidad. 
 

TEMA 6 A PREHISTORIA 

27. Que foi o proceso de hominización? 
28. Explica cales foron os cambios máis importantes na evolución 
29. Une cada especie coa característica que lle corresponde: 

 

 a. Descubriu o lume 

1. Australopitecus  b. A primeira especie en crear arte 

2.Homo habilis c. Primeira especie en fabricar ferramentas 

3.Homo erectus d. Primeiro en enterrar aos mortos 

4.Homo neandertal e. Primeiro en camiñar ergueitos (bípedes) 

5.Homo sapiens f. Desenvolveu a linguaxe 

 g. Primeiro en saír de África 

 

30. Escribe ordenadamente, según foron aparecendo o nome das seguintes especies de 
homínidos: homo de Neandertal, australopiteco, homo erectus, homo hábilis e homo 
antecessor. 
1....……………………... 2. ……………………………. 3.  ……………………...  

 4. ……………………………. 5.  …………………………………... 
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31. Completa a táboa:  

 PALEOLÍTICO NEOLÍTICO I. METAIS 

ACTIVIDADES 
(para alimentarse) 

 

 

 

  

HÁBITAT E FORMA 
DE VIDA 

 

 

  

FERRAMENTAS 
(exemplos e 
técnicas) 

 

 

 

  

SOCIEDADE  

 

 

  

CRENZAS  

 

 

  

INVENTOS  

 

 

  

ARTE  
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32.  Indica o nome das seguintes construcións, a que  etapa da Prehistoria  pertencen as 
seguintes obras, que material se empregou na súa construcción e cal era a súa función: 
 

 

 
a 

 

 

b 

 

 

c 

 

33. Identifica estas obras de arte e sitúa cada unha delas na súa etapa da Prehistoria 
correspondente e indicando as súas características básicas: 

                                                             
a.                                                                       b.                                c. 
 

TEMA 7 AS CIVILIZACIÓNS FLUVIAIS 

34. Onde apareceron as civilizacións fluviais? Nomea as dúas principais 
35. Anota 6 características das Civilizacións Fluviais 
36. As primeiras escrituras da Historia: cando aparecen, onde, os nomes e soporte 
O papel do Nilo no antigo Exipto 
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37. Explica o proceso de momificación 
 

TEMA 8 A ANTIGA GRECIA 

38. Que era a Hélade? 
39. Anota os nomes dos mares e áreas xeográficas da Hélade: 

 
40. As colonizacións gregas: que foron, áreas de expansión, cales foron as causas e 
consecuencias. 
41. As polis gregas: define polis, indica os elementos dunha polis, as zonas que se 
diferencian nas cidades gregas e exemplos. 
42. Tipos de goberno da antiga Grecia. Cales eran, explícalos e indica en que polis se deu 
cada un. 
43. Que foron as guerras Médicas? 
44. Que foron as guerras do Peloponeso? 
45. Explica todo o que saibas sobre Alejandro Magno e o que pasou á súa morte. 
Identifica cada imaxe (tipo de obra de arte) e anota 4 características de cada unha: 

 

                                         
a                                                                       b                                c 

 

TEMA 9 A ANTIGA ROMA 

46. Explica a orixe mítica e real de Roma 
47. Anota a cronoloxía da historia da Roma antiga (data de inicio e fin) así como as súas 
etapas e cronoloxía. 
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48. Relaciona os seguintes acontecementos coa etapa histórica de Roma correpondente: 
Aparición do cristianismo, as Guerras Púnicas, loitas sociais dos plebeos para acadar máis 
dereitos, revoltas de escravos (Espartaco), asasinato de Julio César, Crise económica pola 
paralización das conquistas, Expulsión de Tarquinio “o Soberbio”, Roma convértese nunha 
cidade, conquistas romanas polo Mediterráneo, división do Imperio en dúas partes. 

 

M………………………………. R………………………………. I……………………………... 

 

 

 

  

 

49. Quen tiña o poder en cada unha das distintas etapas de Roma: 
M……………………………. : 
R…………………………….. : 
I……………………………… : 

50. Quen foron os seguintes personaxes: 
RÓMULO 
TARQUINIO O SOBERBIO 
JULIO CÉSAR 
OCTAVIO AUGUSTO 
TEODOSIO 
RÓMULO AUGÚSTULO 

51. En que grupos se dividía a Sociedade romana? que papel tiña a muller? 
52. Explica as principais características da arquitectura romana 
53. Identifica as distintas construcións dunha cidade romana, elixe 6 para explicar a súa 
función.  
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12.-AVALIACIÓN INICIAL 

A finalidade da avaliación inicial é identificar os coñecementos previos do alumnado a partires dos 

cales construír o proceso de aprendizaxe significativo. O instrumento que permitira, ademais, 

detectar as posibles dificultades ou carencias conceptuais e/ou instrumentais do alumnado será 

unha proba escrita estruturada de maneira que abranga distintos procedementos: 

A proba inicial no primeiro curso da ESO é fundamental para identificar o punto de partida á hora 

de impartir a materia. Por esta razón, dita proba terá como obxectivo establecer os coñecementos 

adquiridos en primaria polo alumnado. 

- localización nun mapa de distintas formas de relevos, océanos e accidentes costeiros 

- localización nun mapa de diversos países coas súas capitais 

- confección dun eixo cronóxico con distintos acontecementos históricos 

- indentificación das distintas etapas históricas 

- vocabulario específico do estudo da Xeografía física, humana e económica e da Historia. 

 13. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

As aulas son un reflexo da diversidade da sociedade actual e das diferenzas propias dos 

individuos que integran os distintos colectivos. O recoñecemento da diversidade nas 

habilidades e expectativas dos alumnos e das alumnas constitúe un principio fundamental que 

debe rexer a acción educativa no ensino básico, cuxa finalidade é asegurar a igualdade de 

oportunidades de todos os alumnos ante a educación, e poñer os medios para evitar o 

fracaso escolar e o risco de abandono do sistema educativo. 

A atención á diversidade enténdese como o conxunto de actuacións educativas dirixidas a dar 

resposta ás diferentes capacidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, motivacións e intereses, 

situacións sociais, culturais, lingüísticas e de saúde do alumnado. Estas medidas oriéntanse a 

alcanzar os obxectivos e as competencias establecidas para a ESO e réxense polos principios 

de calidade, equidade e igualdade de oportunidades, normalización, integración e 

inclusión escolar, igualdade entre mulleres e homes, non-discriminación, flexibilidade, 

accesibilidade e deseño universal, e cooperación da comunidade educativa. 

Neste curso elixiuse como eixe construtivo básico o recoñecemento da diversidade do alumnado 

e a integración de medidas, metodoloxías e compoñentes que lle permitan ao profesorado 

abordar con garantías a diversidade das súas aulas. Este plan de atención á diversidade  

concrétase nos seguintes elementos: 

● A atención á diversidade está incluída nas programacións de aula das distintas unidades 

didácticas. Nelas ofrécense suxestións de actuación e materiais concretos de apoio 

educativo. 
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● A atención ás diferenzas individuais en canto a motivacións, intereses, capacidades e 

estilos de aprendizaxe está contemplada na combinación de metodoloxías e fíos 

condutores das unidades didácticas, vinculados ao desenvolvemento emocional do 

alumno e á súa integración no grupo; na diversidade de agrupamentos e tarefas 

propostos; na combinación de linguaxes e soportes, na articulación de distintos 

itinerarios... elementos todos eles orientados a satisfaceren as esixencias de aprendizaxe 

de cada alumno e a permitir o seu desenvolvemento individual. 

● Para atender os diferentes ritmos de aprendizaxe, deseñáronse programas específicos 

de reforzo e ampliación destinados a melloraren as posibilidades de alcanzar os 

obxectivos educacionais nesta etapa. Estes compoñentes están incorporados na 

programación das unidades didácticas. 

A educación inclusiva 

As medidas de atención á diversidade deben atender ao principio de INCLUSIÓN EDUCATIVA, 

que supón recoñecer a lexitimidade das diferenzas de todas as persoas, asumíndoas como un 

valor que enriquece o contexto educativo. 

A educación inclusiva é aquela que adapta os sistemas e estruturas da escola e dos proxectos 

educativos para satisfacer as necesidades dos alumnos con necesidades especiais de apoio 

educativo. Este principio parte da premisa de que todos os estudantes, calquera que for a súa 

condición particular, poden aprender sempre e cando o seu contorno educativo ofreza 

condicións necesarias de acceso e outorgue experiencias de aprendizaxe significativas para 

todos. 

Para atender as necesidades dos alumnos con necesidades de apoio educativo realízanse 

adaptacións curriculares significativas das unidades didácticas de Xeografía e Historia. 

A atención á diversidade no Plan de Continxencia da Covid´19 

En caso de que algún alumno con Adaptación Curricular ou Reforzo educativo non asista a clase 

por confinamento, por estar enfermo o gardar cuarentena, deberá realizar un seguimento dos 

contidos a través da plataforma Edixgal onde terá dispoñible o material necesario para traballar. 

Os docentes realizarán á súa vez un seguimento do alumno reforzando os aspectos nos que 

teña máis dificultades e suplindo as sesións de clase con vídeos explicativos, audios, apuntes, 

presentacións ou calquera outro medio que o docente considere necesario e suficente para 

facilitar a aprendizaxe. 
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14.- ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

1. A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías 

da información e da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e constitucional 

traballaranse en todas as materias, sen prexuízo do seu tratamento específico. 

2. Fomentar o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da 

violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade, e os valores inherentes ao principio de 

igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou 

social. 

Promover a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da 

vida persoal, familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a 

igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o 

respecto por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento 

da violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a 

consideración ás vítimas do terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de 

violencia. 

 A  prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da 

violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do 

Holocausto xudeu como feito histórico. 

Evitarar os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación 

por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da 

realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual. 

3. Fomentar as medidas para que o alumnado participe en actividades que lle permitan afianzar 

o espírito emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a 

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

4. No ámbito da educación e a seguridade viaria, promoveranse accións para a mellora da 

convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, coa finalidade de que os/as alumnos/as 

coñezan os seus dereitos e deberes como usuarios/as das vías, en calidade de peóns, 

viaxeiros/as e condutores/as de bicicletas ou vehículos a motor, respecten as normas e os 

sinais, e se favoreza a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a 

empatía con actuacións adecuadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas 

secuelas. 
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15.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

-No mes de abril visitarase un castro ou un recinto arqueolóxico co seu museo durante toda 

unha xornada. 

- Como actividade complementaria o alumnado deberá completar unha ficha da visita que será 

computado no apartado do 30% de traballo diario. 

*Non se realizará a saída se as circunstancias derivadas da pandemia polo Covid´19 non lo 

permiten. No caso de poder realizarse tomaranse as medidas de prevención establecidas nos 

protocolos para este tipo de actividades sempre que estén permitidas pola Consellería. 

16.- MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN RELACIÓN COS RESULTADOS 

ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA. 

Velaremos polo axuste e calidade da nosa programación a través do seguimento dos seguintes 

indicadores: 

a) Recoñecemento e respecto polas disposicións legais que determinan os seus principios e 
elementos básicos. 

b) Adecuación da secuencia e distribución temporal das unidades didácticas e, nelas, dos 
obxectivos, contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables. 

c) Validez dos perfís competenciais e da súa integración cos contidos da materia. 

d) Avaliación do tratamento dos temas transversais. 

e) Pertinencia das medidas de atención á diversidade e as adaptacións curriculares 
aplicadas. 

f) Valoración das estratexias e instrumentos de avaliación das aprendizaxes do alumnado. 

g) Pertinencia dos criterios de cualificación. 

h) Avaliación dos procedementos, instrumentos de avaliación e indicadores de logro do 
proceso de ensino. 

i) Idoneidade dos materiais e recursos didácticos utilizados. 

j) Adecuación das actividades extraescolares e complementarias programadas. 

k) Detección dos aspectos mellorables e indicación dos axustes que se realizarán en 
consecuencia. 

 

Despois de cada avaliación farase unha revisión da programación impartida así como ao remate 
do curso. 

 

17.- CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR 
 
Dentro do proxecto Lector se atenderán especialmente os seguintes aspectos: 
 
 a.- Lectura do libro de texto e resolucións de cuestións sobre o mesmo. 

 b.- Iniciación ós comentarios histórico-xeográficos guiados de pequenos textos. 
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18.- CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LINGÜÍSTICO 
 

A materia impartirase en galego. Tamén o libro de texto está no noso idioma. Intentarase que todo 

o material complementario que se entregue ó alumnado estea no idioma propio de Galicia.  

Fomentarase o uso do galego nas exposicións, traballos e probas do alumnado.     
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ANEXO I PLAN DE CONTINXENCIA DERIVADO DA SITUACIÓN DA 

PANDEMIA POLA COVID 19 

Por mor da situación sanitaria derivada da Covid 19 durante os cursos anteriores e por posibles 

situacións futuras, contémplanse neste apartado as medidas a adoptar segundo os posibles 

escenarios en función da situación sanitaria: 

- Formación semipresencial 

- Formación a distancia 

1. Obxectivos: 

1.1. Establecer as medidas metodolóxicas e organizativas que favorezan o pleno 

desenvolvemento de todo o alumnado.  

1.2. Prever as adaptacións necesarias que a docencia non presencial puideses 

requirir. 

1.3. Identificar as aprendizaxes imprescindibles para a adquisición de competencias 

clave. 

1.4. Establecer as estratexias e instrumentos de avaliación máis adecuados para a 

consecución dos obxectivos. 

2. A avaliación inicial realizarase durante a primeira semana do curso escolar. Este 

proceso comprenderá as seguintes accións que permitan identificar as dificultades do 

alumnado, así como as súas necesidades de atención educativa  

1.1. Análise dos informes de avalición individualizados do curso anterior. O alumnado  

1.2. Coñecemento personalizado do alumnado e da situación emocional co fin de 

tomar as decisións profesionais de actuación por parte do profesorado. 

Para acadar os obxectivos marcados neste plan en Xeografía e Historia de 1º ESO:  

Respecto as aprendizaxes imprescindibles ao ser o curso de primeiro da ESO o comezo 

de etapa e de ciclo, non hai continuidade e polo tanto os contidos serán os recollidos na 

presente programación. Igualmente realizarase unha avaliación inicial para coñecer: 

- O nivel académico do que parten 

- A situación anímica/emocional dos alumnos 

A avaliación inicial poderase levar a cabo mediante a observación, tarefas, enquisas e/ou unha 

proba escrita. 

2. Ferramentas telemáticas:  

Nos primeiros días de clase procederase a ensinar aos alumnos o uso de Edixgal para levar a 

cabo unha ensinanza semipresencial ou a distancia no caso que de que se den as  

circunstancias que impidan a presencial. Aqueles alumnos que no poidan seguir a ensinanza 

telemática deberán realizar as tarefas, proxectos, probas asignadas en Edixgal polo docente, 

quen estará en contacto cos alumnos que non asistan a clase de xeito xustificado pola COVID 

19. Os medios de contacto poderán ser Edixgal ou correo institucional facilitado pola consellería. 

O/a titor/a de cada grupo identificará ao alumnado que por mor da falta de recursos ou de 

conexión no seu fogar, puidera perder o acceso á educación telemática no caso de ensino a 

distancia. No caso dun eventual paso a esta modalidade, achegarase ao alumnado o material 

necesario para seguir a súa formación polos seguintes medios: 
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2.1. As familias poderán recoller as fotocopias na conserxería do centro 

2.2. Empregando correo ordinario ou paquetería o material imprescindible. 

2.3. No caso de existir o servicio que proporcionou o Concello nos meses de 

cuarentena do pasado curso, empregarase o mesmo para enviar o material ao 

alumnado. 

3. Contidos 

Os contidos da materia de Xeografía e Historia son os recollidos na presente programación. 

En caso de confinamento familiar ou total derivado dunha situación de emerxencia sanitari, 

durante un ou varios trimestres completos, así como durante o tempo que se imparte un ou 

varios temas, os contidos reduciranse aos mínimos contemplados na presente programación 

(apartado 4 da PD). 

O desenvolvemento dos contidos realizarase dende un enfoque competencial a través de 

propostas metodolóxicas activas e axustadas ás necesidades concretas do alumnado e grupo e 

que fomenten a colaboración e a parcipicación do alumnado no seu proceso de aprendizaxe. 

4. Metodoloxía e ferramentas na aprendizaxe a distancia ou semipresencial 

No caso da suspensión de clases, os recursos dixitais serán de utilización preferente e as 

actividades educativas deseñadas poderanse desenvolver de forma presencial e non presencial, 

ademais de ter un carácter eminentemente práctico e potenciar o traballo en equipo e o proceso 

de avaliación continua. Realizaranse as adaptacións necesarias que a docenia non presencial 

pudiese requirir, poñendo máis atención nas aprendizaxes impresicindibles a través dos contidos 

mínimos (apartado 4 da presente PD) para a adquisición das competencias clave, así como o 

deseño de taregas globais e as estratexias e instrumentos de avaliación máis adecuados para a 

consecución de este obxectivo 

4.1. No caso da formación a distancia: 

4.1.1. Continuarase a formación a distancia empregando a plataforma Edixgal e/ 

ou o correo institucional da Xunta.  

4.1.2. O alumnado realizará as tarefas, traballos e as probas asignadas para a 

súa valoración. 

4.1.3. O alumnado deberá notificar e manter contacto co docente de cara aos 

envíos de material traballado na casa. 

4.2. No caso da formación semipresencial do alumnado 

4.2.1. O alumno que non asista a clase deberá seguir a formación mediante 

Edixgal. 

4.2.2. Deberá entregar o traballo realizado á súa volta á aula e realizará as 

probas que se realizaran na súa ausencia. 

4.2.3. En ámbolos dous casos: 

O alumnado terá dispoñible os contidos teóricos (apuntes, vídeos explicativos, enlaces a páxinas 

web…) na plataforma Edixgal así como tarefas, probas e proxectos que deberá seguir 

realizando.  

O docente realizará un seguimento do alumno que estará en contacto con el, vía telemática ou 

telefónica. 
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Seguirase unha metodoloxía ecléctica e motivadora baseada fundamentalmente nos recursos 

dixitais: 

- Aprendizaxe por tarefas semanais 

- Aprendizaxe por Proxectos de maior ou menor duración segundo a temática 

- Traballos colaborativos dende diversas aplicacións 

- Flipped Classroom 

- Vídeos explicativos de materia e de instruccións de tarefas e proxectos 

- Encontros- titorías cos grupos a través da aplicación designada pola Consellería 

- Utilización de Edixgal para: a presentación e almacenaxe de materiais, vídeos, entrega de 

tarefas e probas e para a comunicación co alumnado. 

5. Avaliación 

Os procedementos e instrumentos de avaliación deséñanse de forma que permita determinar o 
nivel competencial acadado polo alumnado adecuándose ás modalidades xa citadas de ensino 
presencial, semipresencial e a distancia. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

- Na formación presencial (remitirse ao apartado 5 da presente programación) 
- Na formación semipresencial 

- A metodoloxía e instrumentos serán os mesmos do apartado 7 pero variarán os 
prazos e tempos da entrega de tarefas e proxectos así como da realización  de 
algún tipo de proba escrita. 

- Na formación a distancia 
- Os previstos no apartado de avaliación na PD de modalidade presencial, 

modificándose a parte referida a probas escritas: 

a. Traballo diario reflectido na entrega das tarefas e actividades semanais: 30% da 
nota de avaliación. 

b. Traballo referido a mapas: 10% da nota de avaliación 

c. Proxectos ou probas presenciais ou telemáticas deseñadas polo docente: 60% 

Instrumentos: fichas, probas, traballos presentados en formato dixital usando aplicacións 
diversas que amosen os logros adquiridos nas competencias clave. 

6. Necesidades específicas 

Prestarase especial atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo e ao 
alumnado que tivese dificultades derivadas da fenda dixital, sen prexuízo do desenvolvemento 
doutras medidas de atención á diversidade que se poidan establecer como en calquera curso 
ordinario. 

 


