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1. INTRODUCIÓN 

No Decreto 85/2015, do 25 de xuño, que regula o currículo do Bacharelato, se establece a materia de Xeografía de España, 
como materia troncal na modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais en 2º de Bacharelato. 

A Xeografía como ciencia que estuda a configuración e as características da ordenación do espazo terrestre, non se explica 
senón como froito das relacións entre variables naturais e humanas. Concrétase nunha serie de diferentes paisaxes que 
sintetizan a complexidade das dinámicas ecoxeográficas e a pegada da ocupación humana ao longo da historia. É esta a 
que converte o espazo en territorio a través do poder político que o delimita con fronteiras definidas e que o organiza con 
infraestruturas. A comprensión desta organización espacial é indispensable para poder intervir nela ou para contribuír á 
súa mellora. 

Como disciplina académica, a Xeografía  proporciona destrezas asociadas á comprensión do espazo terrestre organizado a 
diferentes escalas. E tamén dos factores que inciden, recoñecendo as estruturas socioeconómicas, o papel das decisións 
políticas e as diferentes posicións ideolóxicas e os modelos de ordenación territorial. Deste xeito a Xeografía perseguirá 
non tanto formar profesionais, senón formar cidadáns capaces de participar de forma crítica e responsable, na toma 
individual e colectiva de decisións, desde posturas de solidariedade e de respecto á diversidade natural e social. 

Pártese, deste xeito, das diversas aprendizaxes adquiridas polo alumnado tanto nas anteriores etapas educativas, como no 
entorno familiar e social, para afondar, neste Curso, no estudio do espazo xeográfico de España e Galicia integrado, a súa 
vez, por diversas realidades territoriais, e inserto ademais nos ámbitos europeo e mundial. Cómpre pois abordar a análise 
xeográfica a distintas escalas. Desde os conceptos xerais, que permiten a comprensión da configuración e 

articulación dun espazo, ata a interpretación do territorio máis próximo, a Xeografía emprega procedementos e técnicas 
de análise, entre as que destacan as cartográficas. 

Os contidos da materia estrutúranse en 4 bloques. As destrezas e procedementos usuais na análise xeográfica constitúen 
os Contidos Comúns, que inclúen as técnicas  que facilitan o tratamento de datos e informacións, así como referencias a 
valores que formen o alumnado no rexeitamento das discriminacións e desigualdades e na disposición a participar 
activamente no contorno espacial e social no que vive. A secuencia de contidos iníciase co estudo do medio físico e a súa 
diversidade, para proseguir co estudo dos  s aspectos humanos (actividades económicas, poboación e urbanización). Isto 
permite abordar a análise integral e sistémica das paisaxes e afrontar logo o concepto de rexionalización, analizando os 
criterios que subxacen no deseño das entidades territoriais, así coma as desigualdades entre estas e as medidas 
correctoras. Por último, abórdase a inserción de Galicia e de España en contextos territoriais máis amplos, especialmente 
na Unión Europea, marco de referencia clave, que se xa foi abordado sectorialmente e que agora é obxecto dunha ollada 
integradora, necesaria nun mundo globalizado. 

En calquera caso a selección dos obxectivos e contidos, debe atender ó seguintes aspectos: 

• O estudo da realidade xeográfica a diferentes escalas, das súas características e da súa diversidade. 
Galicia, España e UE aparecen así definidas como territorios diferenciados dentro do mundo (rexión 
político-administrativa), pero ó mesmo tempo amosan unha gran variedade de contrastes que fan 
posible análises territoriais diferenciadas. O territorio xurde froito da interacción de variables 
ambientais e sociais, e non só como unha mera descrición. 

• Considerarase tamén o pensamento lóxico-formal do alumnado e as súas posibilidades de abstracción, 
conceptuación e xeneralización para afondar no coñecemento xeográfico. Así mesmo, se terán en 
conta a necesidade de recoñece-las complexas estruturas socioeconómicas no territorio, as posicións 
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ideolóxicas ante os procesos de ordenación do territorio, e a necesidade de participar activa e 
construtivamente no seu contorno social e territorial. 

 

A Xeografía preséntase entón como unha disciplina en busca explicar da análise e da comprensión dos elementos que 
compoñen o espazo, a súa organización, e as transformacións rexistradas  ó  longo  do  tempo.  Estuda  diferentes  os 
sucesivos  marcos  territoriais,  no  cales  se establecen complexas relacións entre as sociedades humanas e o medio 
natural ó longo do tempo. 

Estuda  temas  de gran  relevancia  actual,  polo que  a Xeografía  desempeña  unha  función significativa na formación do 
alumnado. Entre as ideas conceptuais que presenta destacan: 

O  obxecto  do  estudio  xeográfico  é  o  espazo,  no  que  interveñen  e  interactúan  diversos procesos sociais de diversa 
índole así como os de orde natural. 

A diversidade espacial, humana e natural do Estado español, que se traduce nunha enorme riqueza paisaxística, debido as 
consecuencias da súa situación no contexto mundial. 

O  concepto  de  espazo  xeográfico  debe  entenderse  como  algo  vivo,  produto  dunha estrutura  social  e  das relacións  
que  se  establecen   entre  a  sociedade  e  o  espazo preexistente. 

O estímulo o espírito crítico e as actitudes de solidarizade interterritorial. 
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2. OBXECTIVOS XERAIS E DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

O actual currículo constata que «a Xeografía ocupase especificamente do espazo, as paisaxes e as actividades que se 

desenvolven sobre o territorio, analizando a relación entre a natureza e a sociedade, así como as súas consecuencias.» De 

acordo con iso, formula os seguintes obxectivos xerais para esta disciplina: 

1. «Ten como obxectivo a comprensión do territorio, produto da interrelación de múltiples factores, e 

ademais que o estudante poida explicar a realidade xeográfica española. Grazas a este coñecemento 

adquirido, a Xeografía pode transmitir a idea de responsabilidade dentro da sociedade, posto que o ser 

humano é o principal axente de transformación do medio natural, e deste xeito, esta materia participa 

profundamente na formación en valores».  

2. «O uso dos instrumentos propios desta disciplina, entre outros a cartografía, imaxes ou estatísticas de 

distinto tipo, achega a posibilidade de analizar e realizar interpretacións globais, sistemáticas e integradas 

da realidade que nos rodea, identificar as unidades territoriais, as paisaxes e os resultados da actividade 

humana para poder coñecer e comprender o espazo». 

3. «De modo que a Xeografía formulada neste curso ten como obxectivo fundamental dar unha 
interpretación global e interrelacionada de cada fenómeno xeográfico, ofrecer os mecanismos que sirvan 
para dar respostas e explicacións aos problemas que formula o territorio de España». 

A LOMCE establece que todas as áreas ou materias do currículo deben participar no desenvolvemento das distintas 
competencias clave do alumnado. Estas competencias son as sete seguintes: 

1. Comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

3. Competencia dixital. 

4. Aprender a aprender.  

5. Competencias sociais e cívicas.  

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.  

7. Conciencia e expresións culturais. 

A materia de Xeografía de España préstase ao desenvolvemento de todas estas competencias, especialmente as cinco 
primeiras. Para favorecer a súa adquisición polo alumnado inclúense no currículo diferentes tipos de actividades. Algunhas 
son específicas para alcanzar unha competencia; outras son actividades integradas, que permiten avanzar 
simultaneamente na adquisición de varias competencias. 

A continuación concrétanse algunhas maneiras nas que a Xeografía contribúe á adquisición das competencias clave.  

- Comunicación lingüística. A Xeografía colabora na comprensión de textos orais e escritos; na expresión oral 
e escrita; e no respecto ás normas de comunicación. Así, o alumnado deberá adquirir e utilizar con 
propiedade a terminoloxía da materia. Deberá ser capaz de comprender textos orais e escritos de temática 
xeográfica, e expresar os contidos xeográficos utilizando adecuadamente as estruturas lingüísticas e as 
normas ortográficas e gramaticais. E deberá asumir as normas de comunicación en contextos variados: 
respectar a quenda de palabra, escoitar con atención o interlocutor, etc. Con este fin realízanse tarefas como 
a lectura comprensiva e o comentario de textos; a definición de termos e a elaboración de definicións; a 
descrición de imaxes; as redaccións, exposicións e presentacións orais; a participación nas actividades da aula 
e en debates; a elaboración de informes e traballos, etc. 

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. A Xeografía contribúe de forma 
esencial a tomar conciencia dos cambios producidos polas persoas no contorno e a fomentar o coidado 
ambiental e dos seres vivos, promovendo o compromiso co uso responsable dos recursos e o 
desenvolvemento sostible. Para iso formula numerosas actividades encamiñadas á toma de conciencia dos 
problemas ambientais e á busca e aprecio das solucións para abordalos, como a análise de datos, imaxes e 
textos; a realización de traballos de campo sobre o contorno; a valoración da importancia dos espazos 
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naturais protexidos; ou a planificación de actuacións concretas para previr os problemas ou colaborar na súa 
solución.  

A Xeografía tamén fomenta o manexo de elementos matemáticos básicos, mediante o cálculo e 
interpretación de taxas (aridez, natalidade, paro, PIB pc); a elaboración e a análise de información en formato 
gráfico ou en series estatísticas; e a realización e interpretación de mapas. Así mesmo, fomenta o 
establecemento de relacións, a explicación de feitos, a clasificación, a comparación, a diferenciación, o 
razoamento lóxico mediante o uso de datos e estratexias para responder cuestións ou afrontar problemas 
xeográficos de diversa índole e as súas manifestacións en diferentes aspectos da vida cotiá. Tamén evidencia 
a importancia de usar métodos rigorosos para comprender a realidade física e humana e as súas 
interrelacións espaciais. E promove hábitos de vida saudables en relación co medio e co aumento da 
esperanza de vida (producións ecolóxicas, medios de transporte non motorizados, consumo responsable, 
etc.). 

- Competencia dixital. A Xeografía promove a capacidade de buscar, seleccionar, utilizar e avaliar 
criticamente a información procedente de medios dixitais; a elaboración de información propia a partir da 
información obtida; e a súa transmisión utilizando diversas canles de comunicación audiovisual. Entre as 
actividades que fomentan esta competencia encóntranse as investigacións ou indagacións; e o uso das novas 
tecnoloxías para facilitar o traballo xeográfico e a vida diaria: realización de cálculos, gráficos e mapas; 
obtención de imaxes; creación de simulacións co fin de adoptar decisións con repercusións espaciais, etc. 

- Competencia de aprender a aprender. Promóvese desde a Xeografía mediante o desenvolvemento de 
estratexias que favorezan a comprensión dos seus contidos, como a realización de esquemas, sínteses, 
cadros comparativos, eixes cronolóxicos, organigramas, fichas e mapas conceptuais. Ademais, desde a 
materia foméntanse actitudes que favorecen a aprendizaxe autónoma, a iniciativa, a creatividade e o espírito 
crítico; a toma de conciencia dos procesos de aprendizaxe; e a autoavaliación da consecución dos obxectivos 
de aprendizaxe. 

- Competencias sociais e cívicas. A Xeografía impulsa a educación cívica, aplicando os dereitos e deberes da 
convivencia cidadá ao contexto escolar. Con este fin fomenta a relación cos demais; aprender a comportarse; 
o recoñecemento da riqueza e da diversidade das opinións alleas; e o desenvolvemento do compromiso 
social manifestado na preocupación polos espazos e os grupos sociais máis desfavorecidos. Entre as 
actividades propostas atópanse a participación activa na aula; o traballo en grupo para a realización de 
actividades; e os traballos de campo, que promoven a solidariedade, a responsabilidade, a colaboración e o 
respecto ás opinións alleas. 

- O sentido da iniciativa e o espírito emprendedor. A Xeografía colabora en desenvolver a autonomía 
persoal; a constancia no traballo, asumindo responsabilidades e superando as dificultades; a capacidade de 
liderado, suxerindo iniciativas e fomentando as actitudes relacionadas coa organización, a planificación, co 
deseño, coa valoración, a avaliación, a coordinación de tarefas e tempos e a negociación; e co 
desenvolvemento da creatividade e do emprendemento, propoñendo novas ideas ou actividades. 

- A conciencia e expresións culturais. A Xeografía fomenta a valoración das manifestacións culturais propias e 

alleas nas súas distintas vertentes (natural, monumental, etc.); e o aprecio da multiculturalidade de persoas e 

espazos xeográficos. Tamén promove o gusto pola creatividade e pola estética na vida cotiá, manifestadas na 

elaboración de traballos, murais, presentacións, caderno de traballo, etc. 

Para valorar o grao de adquisición das competencias clave establécense estándares de aprendizaxe avaliables e rúbricas. 
Os estándares son concrecións dos criterios de avaliación, observables e medibles, que, ao ser postas en relación coas 
competencias clave, permitan avaliar a súa consecución. As rúbricas indican o grao de consecución de cada un dos 
estándares. Por exemplo, podemos asignar un valor 0 se o estudante non fixo a tarefa; 1 Insuficiente; 2 Suficiente; 3 Ben; 4 
Notable e 5 Sobresaliente. 

Ademais, tendo en conta ditos obxectivos xerais do Bacharelato, a Xeografía debería contribuír a desenvolver no 
alumnado distintas capacidades tendentes a: 

Emprego dun vocabulario xeográfico preciso e correcto. 
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Adquirir destrezas necesarias para comprender, describir, relacionar e explicar os feitos e fenómenos xeográficos. 
Para iso, estímase necesario a elaboración e comentario ou correcta lectura  e interpretación  de  representacións  
gráficas,  diagramas,  mapas,  planos,  imaxes diversas, etc., e textos e estatísticas. 

 Explicar o valor da posición de España e Galicia nun mundo cada vez máis interrelacionado, desenvolvendo 
actitudes de respecto e solidarizade. 

 Identifica-la diversidade e contrastes, así como a dinámica propia dos diferentes medios ecoxeográficos do 
medio natural en España e Galicia dende o punto de vista do relevo, clima, vexetación, solos e hidrografía. 
Localizar e comprender os distintos medios xeográficos existentes en ditos ámbitos, identificando as súas 
características así como a riqueza dos ecosistemas. 

 Valorar a vulnerabilidade do medio natural en España e Galicia, e os niveis de protección dos distintos elementos 
naturais e humanos.  

 Coñecer as políticas de protección do patrimonio natural, cultural (urbanismo, formas de vida...) e social. 

 Avaliar as funcións do medio natural, dos recursos naturais e das actividades produtivas na configuración do 
espazo xeográfico en España e Galicia, e recoñece-la súa relación mutua coa sociedade  e o papel  das  
persoas  como  os  axentes  de  actuación  máis  poderosos  e rápidos de actuación. 

 Analizar a actual distribución territorial da poboación así como o comportamento dos distintos elementos  e 
factores  xeográficos:  recursos,  actividades  económicas,  impactos  ambientais, etc., observando a súas 
categorías, os procesos evolutivos de cambios, os tipos de paisaxes e o desigual reparto de ditos 
elementos. 

 Explicar  as  distintas  formas  de  explotación  e  o  uso  dos  recursos  polos  distintos  grupos humanos nos 
diferentes medios, con dinámicas ecoxeográficas distintas, atendendo a fenómenos específicos como 
insularidade, aridez, illamento, etc. 

 Identificar os procesos dinámicos actuais físicos e humanos que explican as desigualdades socioeconómicas e 
territoriais dentro do Estado español, localizar as diferentes áreas xeoeconómicas e as súas características. 

 Obter información, relaciona-la e contrasta-la a partir das distintas fontes, especialmente dos medios de 
comunicación, aprendendo a distingui-lo que son datos ou opinións. 

 Realizar  diversas  tarefas  en grupo  ou individuais  que  permitan  participar  en discusións  e debates sobre 
cuestións de relevancia e actualidade, fundamentando adecuadamente as opinións e propostas dun xeito crítico e 
tolerante, e valorando  a discrepancia  e o diálogo, como solución ós problemas.  Establecer  relacións  de  
comparación  con  outras variables  e factores  xeográficos,  ante  un espazo o fenómeno concreto. 

 

3. CONTEXTUALIZACIÓN 

O I.E.S. “Afonso X O Sabio” está situado, dentro do concello de Cambre, na parroquia de Santa María de Cambre, 
concretamente na Urbanización de A Barcala, construída e habitada desde mediados da década dos noventa, de onde 
procede unha grande parte do alumnado do Centro. O resto dos alumnos teñen a súa orixe no núcleo cabeceira do 
concello (Sta. María de Cambre) e no Temple (o núcleo máis poboado do concello), polo que teñen que utilizar transporte 
escolar. 

É o IES de referencia de tres colexios de primaria do concello, o Wenceslao Fernández Flórez, situado no centro urbano de 
Cambre, o Portofaro, situado preto da entrada da propia urbanización de A Barcala e O Graxal, situado no núcleo de O 
Temple. 

O alumnado en xeral procede de familias de clase media-baixa. O seu nivel académico está dentro da media dos centros 
das súas características. Si ben, observamos nunha porcentaxe importante de alumnado (sobre todo nos niveis inicias de 
ESO) dificultades de comprensión oral e escrita, así como falta de motivación e hábitos de estudo. 

O alumnado que cursa a materia de Xeografía de España é maioritariamente da modalidade de Ciencias Sociais e, en 
menor medida, da de Humanidades. 

Á hora de enfrontarse á materia aparecen varios hándicaps: 

- A derradeira vez que o alumnado cursou xeografía foi en 3º de ESO. Os conceptos, contidos e procedementos 
quedan moi lonxe no tempo e están practicamente esquecidos. 

- Escaseza de vocabulario científico específico e, en bastantes casos, dificultades á hora da expresión escrita. 

- A parte de Xeografía Física resulta máis complicada, en xeral, que a Humana. O alumnado, maiormente de 
letras, presenta moitas carencias sobre elo. Na ESO, ademais poténcianse máis os contidos de Bioloxía que 
os de Xeoloxía, o que repercute no baixo nivel. 

- Escasa competencia matemática á hora de comentar táboas, gráficas e estatísticas. 
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- Entender a contextualización histórica é importante á hora de abordar varios temas de Xeografía Humana: 
estruturas agrarias, industrialización, turismo, evolución da poboación, emigración... Parte dos contidos son 
comúns á materia de Historia de España pero non coinciden na temporalización. Deberían ser estudados 
previamente en Historia pero terminan dándose meses antes en Xeografía. 

- Hai que traballar a metodoloxía de traballo en xeografía nas primeiras semanas do curso antes de comezar 
cos contidos do temario. 

Previamente ao inicio do temario propio do curso, as dúas ou tres primeiras semanas dedicaranse a repasar os 
fundamentos do traballo en Xeografía: vocabulario, tipo de mapas, tipo de representacións gráficas, comentario de 
diversas fontes... 

Realizarase unha proba inicial para averiguar o nivel de partida e as carencias que se puideran detectar. 

Así mesmo, dentro do primeiro mes estudaranse os accidentes xeográficos máis importantes así como as principais 
unidades político-administrativas de España, que serán obxecto dunha proba escrita específica de avaliación, a modo de 
repaso. En tódolos casos, estes accidentes serán obxecto recorrente de avaliación ao longo do curso nas diferentes probas 
escritas. 

 

4. CONTIDOS 

1ª AVALIACIÓN  

INTRODUCIÓN Ó COÑECEMENTO E ANÁLISE XEOGRÁFICA 

- Conceptos  xerais:  Xeografía,  espazo  xeográfico,  e conceptos  previos. 

- Concepto e evolución da Xeografía. Tendencias actuais da disciplina. 

- Os procedementos  xeográficos:  elementos  e instrumentos  de representación  xeográfica.  Tipos de gráficas e 
mapas. 

- Análise ou pautas para o comentario de fontes xeográficas. 

- Localización de accidentes xeográficos e político-administrativos de España. 

Procedementos: 

- Utilización de distintas fontes xeográficas. 

- Identificación e interpretación de textos, estatísticas, e tipos de mapas e de gráficas. Elementos dun mapa: 
escalas, lenda e sistemas de proxección. 

- Elaboración de gráficas e de representacións  gráficas a partir de datos estatísticos,  que permitan observar as 
diferenzas entre as provincias e Comunidades Autónomas. 

Estándares de aprendizaxe avaliables: 

1. Define con precisión conceptos básicos no traballo metodolóxico en Xeografía . 

2. Comprende a información extraída de mapas, táboas e gráficas. 

3. Localiza con precisión os accidentes xeográficos e político-administrativos básicos de España. 

Competencias clave: comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía (CMCT), aprender a aprender (CAA). 

  B  L OQ   U  E  I   .   N  A  T  U  R  E  Z  A   E   M  E  DI   O    A  M  BI   E NT   E  EN    E SP   A  Ñ  A.  

TEMA 1. Diversidade xeolóxica e morfolóxica 

- Características esenciais do relevo de Galicia e España. As formas de relevo en España: as rexións litolóxicas, 
evolución xeolóxica, estrutura e o modelado. 

- Estudo dos trazos xerais das unidades de relevo. 

Procedementos prácticos: 
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- Comentario guiado dun fragmento de mapa topográfico: identificación das coordenadas xeográficas, máximas e 

mínimas altitudes, zonas de maiores e menores pendentes, principais cursos fluviais e orientación dos mesmos. 

- Comentario de perfís topográficos: N-S, L-O. 

- Mapa litolóxico de España. 

- Debuxos, imaxes e gráficos con tipos de modelado: granítico, cárstico, glaciar ou volcánico. 

Temas teóricos: 

1. Formación e evolución xeomorfolóxica da Península Ibérica e das Illas Canarias e Baleares.  

- Formación e evolución xeomorfolóxica da Península Ibérica e das Illas (da era arcaica ao glaciarismocuaternario). 

Vocabulario básico: 

Litosfera, Atmosfera, Hidrosfera, Topografía, Placa tectónica, Deriva continental, Magma, Tectónica de placas, Rocha 
ígnea, Rocha sedimentaria, Rocha metamórfica, Estrato sedimentario, Rocha sílíce, Rocha arxilosa, Rocha calcaría, Falla, 
Fractura, Fosa tectónica, Pregamento, Prega, Sinclinal, Anticlinal, Oroxenia hercianiana, Oroxenia alpina, Xeosinclinal, 

Zócolo, Macizos antigo, Cordilleira de pregamento, Cuncas sedimentaria, Transgresión mariña, Regresión mariña, 
Isohipsa, Perfil topográfico, Zócolo, Macizo, Penechaira, Meseta, Cordilleiras de pregamento, Serra, Cunca sedimentaria, 
Páramo, Campiña, Erosión, Sedimentación, Glaciar, Morrena, Aluvión, Duna, Foz, Somontano, Terraza fluvial, Delta, 
Rambla, Esteiro, Marisma, Albufeira, Marea, Tómbolo, Ría, Rasa, Acantilado, Cabo, Frecha litoral. 

Estándares de aprendizaxe avaliables: 

1. Define con precisión conceptos relativos á evolución xeolóxica e ás unidades estruturais do relevo peninsular 
e insular. 

2. Define con precisión conceptos relativos ao relevo costeiro español. 

3. Redacta temas sobre a evolución xeolóxica, o rochedo, as unidades e o relevo costeiro peninsular; así como 
sobre o relevo continental e costeiro das illas Baleares e Canarias. 

4. Localiza e identifica en mapas fenómenos referidos ao relevo continental e costeiro de España. 

5. Identifica as características propias da situación e o relevo de Galicia. 

6. Analiza, explica, comenta e interpreta bloques-diagrama, perfís topográficos e imaxes sobre o relevo 
continental e costeiro español. 

7. Valora a diversidade do espazo xeográfico e do relevo español e reflexiona sobre a incidencia dos distintos 
tipos de relevo na actividade humana. 

Competencias clave: comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía (CMCT), aprender a aprender (CAA). 

TEMA 2. Diversidade climática 

- Factores e elementos do clima. Os climas en España e Galicia. - Tipos de tempo: análise e comentario 

meteorolóxico. 

Procedementos prácticos: 

- Mapas de temperaturas e precipitacións medias. 

- Mapas do tempo en superficie: Advección do Oeste, Anticiclón de Verán e Tempo do Norte. 

- Mapa dos climas de España. 

- Climogramas: análise de temperaturas, precipitacións e aridez; factores que inflúen no clima; influencia no medio; 
tipos de climas e localización  xeográfica dos mesmos. 

Temas teóricos: 

1. Factores xeográficos e termodinámicos que inflúen no clima de España. 

- Factores xeográficos: latitude, situación, influencia do mar, relevo. 

- Factores termodinámicos: en altura (Jet Stream) e en superficie (centros de acción, masas de aire, frontes). 

Vocabulario básico: 

Tempo, Clima, Presión atmosférica, Milibar, Barómetro, Isóbara,  Anticiclón, Borrasca, Pantano barométrico, Advección, 
Fronte, Jet stream, Gota fría, Barlovento, Radiación, Insolación, Isoterma, Amplitude ou oscilación térmica, inversión 
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térmica, Brisa, Calima, Solleiro, Avesedo, Réxime térmico, Evaporación,  Evapotraspiración (eatp), Humidade atmosférica, 
Seca, Condensación, Precipitación, Isoieta, Réxime pluviométrico, Desertización, Déficit hídrico, Aridez, Microclima, 
Clima urbano. 

Estándares de aprendizaxe avaliables: 

1. Define correctamente conceptos relativos a factores e elementos do clima; tipos de tempo; e dominios climáticos 
de España. 

2. Redacta temas sobre os factores e elementos do clima; os tipos de tempo e os dominios climáticos de España. 

3. Localiza e identifica en mapas os centros de acción e as masas de aire que afectan ao tempo e ao clima español; 
así como os principais dominios climáticos de España. 

4. Obtén, analiza, explica, comenta e interpreta debuxos e mapas relativos aos factores e elementos do clima de 
España. 

5. Comenta mapas do tempo; e elabora, comenta e compara climogramas. 

6. Aprecia a diversidade climática de España e valora a importancia da información meteorolóxica e climatolóxica en 
diferentes actividades humanas e na vida cotiá das persoas. 

7. Explica os distintos climas de Galicia e localiza en mapas os ámbitos climáticos do territorio galego. 

Competencias clave: comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CCD), aprender a aprender (CAA). 

TEMA 3. Diversidade hídrica  

- A auga: Concas e vertentes hidrográficas. Réximes fluviais. Regulación e distribución dos recursos hidráulicos. 

Comentario de hidrogramas. 

Procedementos prácticos: 

- Comentario de hidrogramas (nival, nivo-pluvial, pluvio-nival, pluvial oceánico, pluvial mediterráneo). 

- Comentario dun mapa dos recursos hídricos da península. 

Temas teóricos: 

1. Problemática dos recursos hídricos en España e posibles solucións. 

- Os transvases. 

- A desalinización. 

- A recuperación de acuíferos. 

- O saneamento dos ríos. 

Vocabulario básico: 

Cunca fluvial, Divisoria de augas, Rede fluvial, Cauce, Augas subterráneas, Acuífero, Estación de aforo, Caudal absoluto, 
Caudal relativo, Endorreico, Exorreico, Avenida, Inundación, Estiaxe, Torrente, Canón, Terraza fluvial, Delta, Rambla, 
Esteiro, Marisma, Albufeira, Marea, Tómbolo. 

Estándares de aprendizaxe avaliables: 

1. Define correctamente conceptos relativos aos ríos, os humidais e os acuíferos; ás rexións e as formacións 
vexetais; e aos elementos e os tipos de solos de España. 

2. Redacta temas sobre os ríos peninsulares, as zonas húmidas e os acuíferos. 

3. Localiza e identifica en mapas os principais ríos, concas fluviais, vertentes hidrográficas, zonas húmidas e 
encoros. 

4. Obtén, comenta e compara hidrogramas de caudal e imaxes de ríos. 

Competencias clave: comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CCD), aprender a aprender (CAA). 

TEMA 4. Diversidade bioxeográfica 

- Características xerais do medio natural. Diversidade xeolóxica, morfolóxica, climática e hídrica. 

- As formacións e paisaxes vexetais. Comentario de Cliseries. - Os solos. 
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Procedementos prácticos: 

- Mapas de distribución de carballo, sobreira, faia e aciñeira. 

- Gráficos comparativos de cliseries: Pireneos e Teide. 

Temas teóricos: 

Non hai. 

Vocabulario básico: 

Edafoloxía, Solo, Bioclimático, Biomasa, Vexetación climax, Vexetación antrópica, Conífera, Frondosa, Especie termófila, 
Especie umbrófila, Especie heliófila, Especie higrófila, Especie halófila, Especie xerófila, Especie mesófila, Formación 
arbórea, Formación arbustiva, Formación herbácea, Bosque caducifolio, Bosque perennifolio, Devesa (dehesa), 
Sotobosque, Pradería, Laurisilva, Maquis (maquia), Garriga, Landa. 

Estándares de aprendizaxe avaliables: 

1. Define correctamente conceptos relativos ás rexións e as formacións vexetais; e aos elementos e os tipos de solos 
de España. 

2. Redacta temas sobre as paisaxes vexetais de España; e os trazos e os tipos de solos. 

3. Localiza e identifica en mapas as rexións e os dominios vexetais de España; e os solos asociados. 

4. Obtén, comenta e compara cliseries vexetais; formacións vexetais e solos de España, relacionándoos coas 
características climáticas. 

5. Valora a diversidade hidrográfica, vexetal e edáfica de España; o seu aproveitamento como recurso en diferentes 
actividades humanas; e a importancia das obras de regularización fluvial fronte a problemas como secas ou 
inundacións. 

Competencias clave: comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CCD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC) e conciencia 

e expresións culturis (CCEC). 

TEMA 5. As paisaxes naturais e as relacións entre natureza e sociedade.  Riscos e problemas medioambientais 

- A paisaxe: recurso común, interpretación e transformacións recentes.   

- O patrimonio natural español e categorías de protección. 

- Repercusións ambientais da acción humana: contaminación, quencemento global, pegada ecolóxica. 

- Respostas e solucións cara a sustentabilidade. 

Procedementos prácticos: 

- Análise dos usos da auga en España e a súa problemática. 

- Comentario dunha imaxe de paisaxe natural: atlántica, mediterránea, de  montaña e das illas Canarias. 

- Comentario de estatísticas e mapas. Os mapas poderán estar referidos a España ou Galicia. - Mapas de riscos: 
xeolóxicos, climáticos (inundacións, temporais e secas). 

- Estatísticas e mapas de erosión dos solos, desertización e incendios forestais. 

Temas teóricos: 

1. Repercusións ambientais da acción humana. 

- Contaminación. 

- Cambio climático. 

- Pegada ecolóxica. 

Vocabulario básico: 

Avaliación de impacto ambiental (eia), Ecosistema, Desertización, Déficit hídrico, Aridez, Contaminación atmosférica, 
Contaminación acústica, Residuos sólidos urbanos, Contaminación industrial, Chuvia ácida, Efecto invernadoiro, 
Deforestación, Paisaxe 
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Estándares de aprendizaxe avaliables: 

1. Define con precisión conceptos relativos ás paisaxes naturais de España; as interrelacións entre o relevo, o clima, 
as augas, a vexetación e o solo coa actividade humana; e os espazos naturais protexidos. 

2. Redacta temas e elabora cadros de síntese sobre as paisaxes naturais de España; o medio natural como recurso e 
como risco; os problemas ambientais e os espazos naturais protexidos. 

3. Localiza en mapas as paisaxes naturais oceánica, mediterránea, de montaña e de Canarias; recursos naturais; as 

áreas afectadas por riscos e problemas ambientais; e os principais espazos naturais protexidos. 

4. Obtén, identifica, diferenza e comenta imaxes de paisaxes naturais de España; e obtén, analiza mapas, gráficos, 

datos estatísticos e textos sobre riscos naturais e sobre a influencia negativa e positiva da acción antrópica no 
medio natural. 

5. Valora a diversidade dos espazos naturais de España e Galicia, e a importancia da súa protección; identifica riscos 

e problemas ambientais; analiza algún elemento lexislador correctivo da acción humana sobre a natureza; e 
propón solucións xerais e persoais fronte aos problemas ambientais. 

Competencias clave: comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CCD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), conciencia 
e expresións culturais (CCEC). 

 

2ª AVALIACIÓN 

  B  L OQ   U  E  I I   .   O   E  S  P  A  Z  O    X EOG  RÁ   FI   C  O    N  A  S   A  C  TI   VI   D  A  D ES     E  C  O  N  Ó  MI   C  A  S  

TEMA 6. O espazo rural e as actividades do sector primario 

- Os usos do solo e a súa distribución: tipos e factores explicativos. 

- A estrutura agraria e as súas transformacións recentes (U.E.) - O desenvolvemento da gandería española e 
as súas transformacións. 

- A explotación dos bosques. 

- As paisaxes agrarias: atlántica, mediterránea, de interior, canaria e de montaña. 

- A pesca e os espazos pesqueiros. 

Procedementos prácticos: 

- Comentario e localización dunha paisaxe agraria e humanizada, a través de fotografía aérea ou outros medios de 
reprodución: dominio climático, relevo, estrutura da propiedade, tipo de aproveitamento, poboamento, etc. 

- Mapa de espazos pesqueiros (rexións e caladoiros). 

- Gráficos e mapas sobre a produción agraria, gandeira ou pesqueira, e poboación ocupada nestes sectores. 

Temas teóricos: 

1. Transformacións recentes na estrutura agropecuaria española. 

- A poboación rural. 

- As explotacións agrarias. 

- Técnicas e sistemas agrarios. 

- Estrutura gandeira. 

- Política Agrícola Común. 

Vocabulario básico: 

Silvicultura, Explotación agraria, Explotación intensiva, Explotación extensiva, Parcela, Concentración parcelaria, 
Minifundio, Latifundio, Agricultura ecolóxica, Denominación de orixe, Desagrarización, Política Agraria Comunitaria, 
Réxime de tenencia, Transxénicos, Agricultura a tempo parcial, Réxime de explotación, Cota láctea, Trashumancia, 
Caladoiro, Acuicultura, Política Pesqueira Comunitaria, Augas xurisdicionais, Marisqueo. 

Estándares de aprendizaxe avaliables: 

1. Define con precisión conceptos relativos aos condicionantes naturais e humanos; as actividades; as paisaxes; e os 
problemas dos espazos agrarios e pesqueiros.   

2. Redacta temas sobre os condicionantes, actividades, paisaxes, problemas e dinámicas do espazo rural; e sobre os 
condicionantes, produción e problemas da actividade pesqueira. 
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3. Localiza en mapas as paisaxes agrarias do norte peninsular, do mediterráneo interior e costeiro, de montaña e de 

Canarias; os principais tipos de cultivo e de especies gandeiras; e as principais rexións pesqueiras de España. 

4. Obtén, identifica diferenza e comenta imaxes de paisaxes agrarias; e obtén, analiza e comenta mapas, gráficos, 
datos estatísticos e textos sobre a importancia, as características, o dinamismo, a evolución, os problemas e as 

políticas agropecuarias e pesqueiras de España. 

5. Valora os espazos rurais e pesqueiros; identifica e toma conciencia dos seus problemas obtendo e comentando 
diferentes informacións sobre eles; e avalía as posibles solucións utilizando as actuais directrices das políticas 

agraria e pesqueira. 

Competencias clave: comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía (CMCT), aprender a aprender (CAA), e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

TEMA 7. As fontes de enerxía e o espazo industrial 

- Natureza e recursos en Galicia e España: materias primas e fontes de enerxía.  A produción e consumo enerxético. 

- Proceso e factores da industrialización española. 

- O tecido industrial español e os seus contrastes. 

- Gran variedade de paisaxes industriais. o Áreas de antiga industrialización. o En áreas urbanas e rurais. o 

Paisaxes da innovación. 

- Situación actual da industria: desafíos e globalización. 

Procedementos prácticos: 

- Comentario dunha paisaxe industrial e humanizada (fotografía). 

- Mapas e gráficos de produción mineira, industrial, enerxética e principais áreas industriais de España e Galicia. 

- Mapas e gráficos de poboación ocupada nas actividades mineiras e industriais en España e Galicia. 

Temas teóricos: 

1. Situación actual da industria en España e Galicia. 

- Desafíos: problemas estruturais (dimensión, I+D+i, tecnoloxía) e consecuencias da incorporación á 
UniónEuropea. 

- Tendencias recentes da industria en España: globalización e deslocalización. 

Vocabulario básico: 

Materia prima, Materias primas estratéxicas, Fonte de enerxía, Enerxía hidroeléctrica, Enerxía termoeléctrica, Enerxía 

nuclear, Enerxías renovables, Industrialización, Agroindustria, Industrias verdes, Industria básica, Industria 

manufactureira, Industria siderúrxica, Industria petroquímica, Industria lixeira, Polígono industrial, Parque tecnolóxico, 

Desindustrialización, Economía somerxida, Autarquía, Produto Interior Bruto (PIB), Arancel, Balanza de pagos, 

Monopolio, Difusión industrial, Economías de escala, Subcontratación, Fondos estruturais. 

Estándares de aprendizaxe avaliables: 

1. Define con precisión conceptos relativos ás materias primas e os seus tipos; as fontes de enerxía primaria 
renovables e non renovables; a enerxía final; e a produción, estrutura, localización e política industrial. 

2. Explica as peculiaridades dos recursos e das potencialidades enerxéticas en Galicia. 

3. Redacta temas sobre os tipos de materias primas, os seus problemas e a política mineira; as fontes de enerxía 
primaria, a enerxía final, os problemas e a política enerxética; as etapas do proceso de industrialización, 

relacionando o nacemento da industria coa localización dos recursos mineiros e enerxéticos; os factores da 
localización industrial; os trazos, os problemas e as políticas industriais da UE e de España. 

4. Explica o proceso de industrialización de Galicia e a estrutura e principais áreas industriais do territorio galego. 

5. Localiza en mapas as áreas mineiras; as producións e as centrais enerxéticas; as principais ramas da industria; e as 
áreas e os eixes industriais de España e Galicia. 

6. Obtén, identifica, diferenza e comenta imaxes de sectores e de paisaxes industriais;  e obtén, analiza e comenta 
mapas, gráficos, datos estatísticos, eixes cronolóxicos e textos sobre a evolución, a importancia, as características, 
as producións, os problemas e as políticas mineiras, enerxéticas e industriais. 

7. Valora os espazos mineiros, enerxéticos e industriais; identifica e toma conciencia dos seus problemas obtendo e 
comentando diferentes informacións sobre eles; e avalía as posibles solucións utilizando as actuais directrices das 

políticas mineira, enerxética e industrial da UE e de España. 
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Competencias clave: comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CCD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de 
iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

TEMA 8. O sector de servizos 

- Terciarización da economía e sociedade do benestar. 

- Distribución comercial e espazos do consumo. 

- Os servizos financeiros a súa organización espacial e a balanza de pagamentos. 

- Transporte e comunicacións. 

- Os espazos turísticos. - Paisaxes turísticas. 

- Impactos e políticas de ordenación. 

Procedementos prácticos: 

- Comentario de paisaxes turísticas. 

- Mapas da distribución de redes e infraestruturas do transporte (AVE, autoestradas, autovías, portos e 
aeroportos). 

- Mapas ou gráficos sobre a distribución e tendencias do turismo - Gráficas sobre a evolución do comercio 
exterior e/ou interior. 

Temas teóricos: 

1. Sector servizos e o proceso de terciarización da economía en España e Galicia. 

- Características do sector  terciario. 

- Causas da terciarización. 

- Contrastes na localización dos servizos. 

Vocabulario básico: 

Produto Interior Bruto (PIB), Arancel, Balanza comercial, Balanza de pagamentos,Turismo, Ecoturismo, Taxas 
aeroportuarias, Tour operadores (operador turístico), Franquía, Economía somerxida, Plan Estratéxico de Infraestruturas 
do Transporte (PEIT). 

Estándares de aprendizaxe avaliables: 

1. Define con precisión conceptos relativos ao proceso de terciarización, os transportes, o turismo e o comercio en 
España. 

2. Redacta temas sobre o proceso de terciarización; as características do sistema de transporte e os seus diferentes 
modos; os trazos do turismo e as súas distintas tipoloxías; e o comercio interior e exterior de España. 

3. Localiza en mapas os nodos e infraestruturas do transporte terrestre, marítimo e aéreo; as áreas de alta e media 
densidade turística; as comunidades con maior peso do comercio interior; e as principais áreas ou países do 
comercio exterior de España. 

4. Obtén, identifica diferenza e comenta imaxes de paisaxes turísticas; e obtén, analiza e comenta mapas, gráficos, 
datos estatísticos, imaxes e textos sobre os transportes, o turismo e o comercio en España. 

5. Valora a importancia da rede de estradas na articulación do territorio; toma conciencia dos problemas que 
afectan o transporte, o turismo e o comercio e propón solucións fronte a eles. 

Competencias clave: comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CCD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de 

iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

3ª AVALIACIÓN 

  B  L OQ   U  E  I   II  .   R  E  C UR   S  O  S    H  U  M  A  N  O  S    E  URBANIZACIÓN  

TEMA 9. A poboación española 

- Estudo das fontes demográficas: históricas  (Vecindarios  e Censos)  e Modernos  (Censos  e Padróns). 

- Dinámica da poboación. 
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- Os movementos naturais da poboación. 

- Mobilidade espacial da poboación e debate sobre a inmigración. 

- A estrutura demográfica: idade, sexo e actividade económica. - Distribución espacial. 

Procedementos prácticos: 

- Calcular e analizar taxas demográficas de Galicia (movemento natural) a partir dos datos do INE ou IGE. 

- Comentar e comparar pirámides de poboación. 

- Gráfica da transición demográfica en España. 

- Mapas das porcentaxes de inmigrantes por provincia ou CCAA. - Gráfica da emigración galega. 

Temas teóricos: 

1. Dinámicas demográficas actuais. 

- Desequilibrios territoriais no movemento natural da poboación. 

- Movementos migratorios (1990 á actualidade). 

Vocabulario básico: 

Censo de poboación, Padrón municipal, Nomenclátor, Densidade de poboación, Transición demográfica, Taxa de 
natalidade, Taxa de mortalidade, Taxa de mortalidade infantil, Taxa de fecundidade, Crecemento natural ou vexetativo, 
Réxime demográfico, Emigración, Inmigración, Éxodo rural, Movemento pendular, Saldo migratorio, Crecemento real, 
Estrutura demográfica, Esperanza de vida, Taxa de masculinidade, Índice de envellecemento, Pirámide poboación, 
Poboación activa, Poboación inactiva. 

Estándares de aprendizaxe avaliables: 

1. Define con precisión conceptos relativos á distribución, o movemento natural, os movementos migratorios, o 
crecemento, a estrutura e as tendencias de futuro da poboación española e galega. 

2. Redacta temas sobre a distribución, o movemento natural, os movementos migratorios, o crecemento, a 
estrutura e as tendencias de futuro da poboación española e galega. 

3. Localiza en mapas a distribución da poboación española e galego; as diferenzas territoriais na natalidade, a 
mortalidade, o crecemento natural, os movementos migratorios, o crecemento real, a xuventude e o 

envellecemento demográfico; as taxas de actividade e de paro; e a poboación ocupada por sectores económicos. 

4. Obtén, identifica diferenza e comenta imaxes, mapas, gráficos, datos estatísticos e textos sobre a distribución, o 
movemento natural, os movementos migratorios, o crecemento, a estrutura e as tendencias de futuro da 
poboación española. Comenta pirámides de poboación de España e de distintas comunidades autónomas. 

5. Emite opinións e xuízos críticos sobre problemas demográficos e mostra actitudes de tolerancia e solidariedade 
respecto á discriminación laboral ou social por motivos de sexo, idade, raza ou nacionalidade. 

Competencias clave: comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CCD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC) e conciencia 

e expresións culturais (CCEC). 

TEMA 10. O sistema urbano 

- O proceso de urbanización en España. 

o Concepto de cidade.  

o Axentes sociais urbanos.  

o Urbanismo e ordenación do territorio. o Morfoloxía urbana (tipos de 

planos). 

o Funcións urbanas. 

- Fenómeno urbano en España. o A cidade preindustrial. o A cidade industrial. o A cidade postindustrial. 

o Xerarquías e redes urbanas en España. 

- Transformacións recentes na estrutura das cidades. 

o Cidade difusa. o Os cambios no centro urbano 
(degradación /vs./ rehabilitación). 
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o Cambios de uso no solo urbano. - Impacto 
ambiental da urbanización. 

Procedementos prácticos: 

- Comentario dun plano urbano sinalando as súas partes e a evolución histórica. (Barcelona, Madrid, A Coruña, 
Vigo...). 

- Paisaxe: comentario dunha paisaxe urbana (alturas, tipoloxías, problemas económicos e sociais) a partir dunha 
fonte gráfica. 

- Mapa do sistema urbano en España e en Europa. 

- Mapa do subsistema urbano galego. 

Temas teóricos: 

1. Transformacións recentes na estrutura das cidades. 

- Cidade difusa. 

- Os cambios no centro urbano (degradación vs. rehabilitación). 

- Cambios de uso no solo urbano. 

Vocabulario básico: 

Emprazamento, Situación, Urbanización, C.B.D., Área periurbana (suburbana), Función urbana, Área de influencia, 
Conurbación, Área metropolitana, Rexión urbana, Megalópole, Cualificación do solo, Solo urbano, Solo urbanizable, Solo 
non urbanizable, Solo rural, Xerarquía urbana, Plano urbano, Plan xeral ordenación urbana (PXOU), Unidades veciñais de 
absorción (UVA), Xentrifricación. 

Estándares de aprendizaxe avaliables: 

1. Define con precisión conceptos relativos ao proceso de urbanización, a morfoloxía e a estrutura urbana, os 
problemas urbanos, o urbanismo e o sistema urbano. 

2. Redacta temas sobre o proceso de urbanización e as súas etapas; os compoñentes da morfoloxía urbana; as 
diferentes áreas da estrutura urbana e as aglomeracións urbanas; os trazos do urbanismo industrial e 
postindustrial; e os trazos actuais do sistema urbano español e os seus cambios recentes. 

3. Localiza en mapas as cidades e aglomeracións urbanas de máis de 50 000 hab.; e os eixes urbanos principais. 

4. Obtén, identifica diferenza e comenta imaxes de áreas e problemas urbanos; planos de cidades; mapas de 
distribución de cidades e do sistema urbano; e gráficos e datos estatísticos sobre o proceso de urbanización, as 
aglomeracións urbanas e o sistema de cidades de España e de Galicia. 

5. Identifica os problemas urbanos e as actuacións urbanísticas a partir de diversas fontes de información; e emite 
opinións e propón solucións sobre eles. 

Competencias clave: comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CCD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC) e conciencia 
e expresións culturais (CCEC). 

  B  L OQ   U  E  I   V  .  ORGANIZACIÓN POLÍTICA-ADMINISTRATIVA ESPAÑOLA. CONTRASTES E POLÍTICAS 

REXIONAIS  TEMA 11. Organización político-administrativa actual española 

- Evolución histórica. 

- Formas de goberno. A democracia. 

- A organización territorial do Estado español. 

o Comunidades autónomas. o Poder local: a 
administración provincial e municipal. 

- Desequilibrios territoriais. 

- Factores de transformacións. - Políticas rexionais. 

Procedementos prácticos: 

- Comentarios de imaxes, gráficas, mapas e textos. 

- Mapa de crecemento do PIB das CC.AA. 

- Gráfica de índices de benestar social das CC.AA. 
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Temas teóricos: 

1. Contrastes e políticas rexionais en 

España.- Antecedentes históricos. 

- Desequilibrios territoriais. 

- Factores de transformacións.- Políticas rexionais. 

Vocabulario básico: 

Concello ou municipio, Parroquia, Rexión, Provincia, Comunidade Autónoma, Estatuto de autonomía, Unión Europea, 
Fondos Estruturais, FEDER, FSE, FEADER, FEMP, Fondo de cohesión. 

Estándares de aprendizaxe avaliables: 

1. Define con precisión conceptos relativos á organización, aos desequilibrios e as políticas territoriais de España. 

2. Redacta temas sobre a evolución e a organización territorial actual de España; a evolución e a situación actual dos 
desequilibrios territoriais; e as políticas rexionais e de cohesión territorial da UE, o Estado e as comunidades 
autónomas dirixidas a palialos. 

3. Localiza en mapas as comunidades autónomas e as provincias, cos seus correspondentes capitais; os países 
fronteirizos de España; a categoría de cada comunidade autónoma na política rexional europea; e as 
comunidades beneficiadas polos Fondos de Compensación Interterritorial. 

4. Obtén, identifica, diferenza e comenta imaxes, mapas, gráficos, datos estatísticos e textos sobre a organización, 
os desequilibrios e a política territorial de España. 

5. Emite opinións acerca da descentralización político-administrativa; recoñece os desequilibrios territoriais; e 
aprecia as actuacións encamiñadas a palialos e a fomentar a solidariedade interterritorial. 

Competencias clave: comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CCD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC). 

TEMA 12. España na Unión Europea e no mundo 

- Institucións e órganos da UE. 

- A construción da UE. 

- As políticas comúns e os fondos estruturais. 

- España no contexto da UE e balance da adhesión. 

- Globalización económica. 

- España no escenario xeopolítico mundial. 

- Posición relativa de España no escenario socioeconómico mundial. 

Procedementos prácticos: 

- Mapa do PIB per cápita en Europa e no mundo. 

- Mapa de espazos centrais e periféricos no mundo. 

- Gráfica ou táboa do Índice de desenvolvemento humano no mundo. 

Temas teóricos: 

1. España no escenario xeopolítico.- 

España na UE. 

- Posición de España no mundo. 

Vocabulario básico: 

Comisión Europea, Índice de Desenvolvemento Humano (IDH), Globalización, Xeopolítica, Movementos antiglobalización, 
Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable. 

Estándares de aprendizaxe avaliables: 

1. Define con precisión conceptos relativos á construción e o funcionamento da UE; os seus contrastes físicos, 
humanos e rexionais; e a posición de España e Galicia na Unión Europea. 
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2. Redacta temas sobre a construción e o funcionamento da UE; os contrastes físicos, políticos, económicos, 
demográficos, urbanos, sociais, culturais e territoriais; e a integración e posición de España na UE. 

3. Localiza en mapas os principais accidentes do relevo, os ríos, os bioclimas, as áreas de actividade económica, os 
conxuntos rexionais e os estados membros da UE cos seus correspondentes capitais. 

4. Obtén, identifica diferenza e comenta imaxes, mapas, gráficos, datos estatísticos e textos sobre a construción e o 
funcionamento da UE; os contrastes físicos, políticos, económicos, demográficos, urbanos, sociais, culturais e 
territoriais; e a integración e posición de España na UE. 

5. Valora a integración e a ampliación da Unión Europea e opina sobre algunhas das políticas socioeconómicas e 
ambientais comunitarias. 

Competencias clave: comunicación lingüística (CCL), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), 
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

5. SECUENCIACIÓN DA ASIGNATURA 

Tendo en conta a duración semanal de 4 horas, e que o número total de sesións ao longo dos 110/5  períodos  lectivos a 
desenvolver  ao  longo  do  Curso,  os  cales  corresponderían  a  35-40  por avaliación aproximadamente. 

BLOQUES DE CONTIDOS UNIDADES AVALIACIÓN 

Introdución ó coñecemento xeográfico. 
Introdución 

1ª 

Natureza e medio ambiente en España. 
1, 2, 3, 4, 5 

O espazo xeográfico nas actividades económicas. 
6, 7, 8 2ª 

Recursos humanos e urbanización. 9, 10 3ª 

A organización política-administrativa española. Contrastes e 
políticas rexionais. 
España no Mundo e en Europa. 

11, 12 

 

6. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

Basicamente a partir das exposicións teóricas do profesor se pasará á realización de exercicios e diversos comentarios 
prácticos. Se combinará unha metodoloxía expositiva, con outra interrogativa e demostrativa, e noutras de aprendizaxe 
por descubrimento. Se favorecerá na medida do posible desenvolver no alumnado as capacidades que permitan a 
aprendizaxe por si mesmo, así como o traballo en pequenos grupos, a elaboración de pequenos dossiers, informes ou de 
itinerarios xeográficos polo entorno sempre e cando as condicións socio-sanitarias o permitan. Así mesmo, sinalar que a 
elaboración ou comentario e prácticos de Xeografía será obrigatoria, en polo menos de 4 por trimestre ou avaliación. 

Dada a enorme amplitude e variedade dos contidos, e a complexidade da materia nalgúns aspectos, especialmente os 
iniciais, se impón un ritmo ou avance máis lento; polo que se empregarán diversos materiais didácticos, caso de: 

- Material multimedia 

- Material fotográfico: imaxes diversas, fotografías aéreas, mapas… 

- As formas diversas de representación gráfica: pirámides de poboación, climogramas, réximes de caudal fluvial, 
planos urbanos, mapas topográficos... 

- Documentos periodísticos e bibliografía. 

- Diversos útiles como: estereoscopio, compás, GPS, escalímetro, curvímetro... 

- Emprego do ordenador en algunhas clases, para a consulta a través de internet de diversas fontes xeográficas: 

cartografía, fotografía espacial, mapas de usos do solo, Google Earth e Google Maps… - 
Novas tecnoloxías, con temas en “PowerPoint”, etc. 

As exposicións teóricas se realizarán empregando medios audiovisuais e as novas tecnoloxías, seguindo unha metodoloxía 
activa e participativa, e acudindo a Internet (consulta de determinados enderezos de organismos públicos, 
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Blogs do profesor, etc.) 

Así mesmo, se fomentará entre os alumnos a elaboración de esquema, resumes, sinxelos traballos ou informes, 
elaboración de gráficas e abundantes comentarios de prácticas en Xeografía. 

Metodoloxía de traballo que se seguirá no ensino a distancia: estratexias e instrumentos 

No caso de que a situación requira ensino a distancia, sexa de xeito circunstancial ou puntual por alumnado ou 
profesorado en corentena, sexa por un confinamento xeral ou peche do centro, seguirase unha metodoloxía ecléctica e 
innovadora baseada nos recursos dixitais e na Aula Virtual:  

- aprendizaxe por tarefas semanais 

- realización dós practicós e córrección ónline dós mesmós 

- vídeós explicativós de materia e de instrucións de próxectós e tarefas 

- encóntrós cós grupós mediante a aplicación de videócónferencia designada póla Cónsellería de Educación A 
Aula Virtual sera a ferramenta de traballó para alumnadó e prófesóradó, así cómó ó lugar de almacenaxe e presentación 

dós materiais didacticós. As tarefas realizaranse preferiblemente a traves desta Aula Virtual, se ben aceptaranse óutras 

canles para a recepción, córrección e devólución das tarefas. Dita aula Virtual servira tamen cómó canle de cómunicación 

entre ó alumnadó e ó prófesóradó, sen prexuízó de empregar óutras vías cómó ó córreó electrónicó persóal óu 

instituciónal. 

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN DA DIVERSIDADE 

Un dos principios básicos que debe en conta a intervención educativa é o da individualización, consistente en que o 
sistema educativo ofreza a cada estudante a axuda pedagóxica necesaria en función das súas motivacións, intereses e 
capacidades de aprendizaxe. De aí xorde a necesidade de atender á diversidade.  

No Bacharelato, etapa na que as diferenzas persoais en capacidades específicas, motivación e intereses adoitan estar 
bastante definidas, a organización do ensino permite que os propios alumnos  e alumnas resolvan esta diversidade 
mediante a elección de modalidades e optativas. Non obstante, é conveniente dar resposta, xa desde as mesmas 
materias, a un feito constatable: a diversidade de intereses, motivacións, capacidades e estilos de aprendizaxe que os 
alumnos e as alumnas manifestan. 

É preciso, daquela, ter en conta os estilos diferentes de aprendizaxe do alumnado e adoptar as medidas oportunas para 
afrontar esta diversidade. Hai estudantes reflexivos (detéñense na análise dun problema) e estudantes impulsivos 
(responden moi rapidamente); estudantes analíticos (pasan lentamente das partes ao todo) e estudantes sintéticos 
(abordan o tema desde a globalidade); uns traballan durante períodos longos e outros necesitan descansos; algúns 
necesitan ser reforzados continuamente e outros non; hai os que prefiren traballar solos e hainos que prefiren traballar en 
pequeno ou gran grupo. Dar resposta a esta diversidade non é tarefa doada, pero si necesaria, pois a intención última de 
todo proceso educativo é lograr que os alumnos e as alumnas alcancen os obxectivos propostos.  

Así, o tratamento á diversidade na materia Xeografía de segundo de Bacharelato acométese desde dúas vías: 

- A atención á diversidade na programación dos contidos, presentándoos en dous niveis: a información xeral e a 
información básica, que se tratará mediante resaltes en grosa, esquemas, resumos, etc. 

- A atención á diversidade na programación das actividades. A variedade e a abundancia de actividades con 
distinto nivel de dificultade permiten a adaptación ás diversas capacidades, intereses e motivacións do alumnado. 
O nivel de dificultade pode apreciarse no propio enunciado da actividade: localiza, define, analiza, compara, 
comenta, consulta, descubre, recolle información, sintetiza, aplica, etc. A maioría das propostas corresponde a un 
nivel de dificultade medio ou medio-alto, o máis apropiado para un segundo curso de Bacharelato. 

Medidas para evitar a fenda dixital no ensino telemático 

Unha vez detectado ao inicio do curso aquel alumnado con problemas de conectividade, o mecanismo que o profesorado 
adoptará para asegurar o seguimento continuo do curso será o seguinte:  

Faranse chegar as actividades a realizar de forma impresa. Os pais, en caso de seren os alumnos menores de idade, poden, 

se as circunstancias o permiten, achegarse o centro educativo para recoller os materiais impresos na Conserxería do 

centro, ou, se é o caso, se lle fará chegar ao domicilio por correo ordinario.  
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O alumnado deberá facer chegar ao docente da materia á súa volta ao centro (se é un período curto) ou semanalmente (de 
tratarse dun período longo) as actividades realizadas para ser avaliadas.  

8. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

O libro de texto recomendado é: 

Muñoz-Delgado, Mª C: “Xeografía 2º Bacharelato”. Anaya. 
Madrid. 

Resulta ademais necesario que cada alumno dispoña dun caderno 
individual, no que anotar ós apuntes oportunos, e o emprego de 
mapas. Outros materiais a empregar na aula, son: atlas, imaxes, 
fotografías aéreas, de satélite, ortofotos, Mapa Topográfico 
Nacional, estatísticas, noticias do periódico, etc. e, sen esquecer as 
posibilidades e a relevancia que hoxe en día permiten as Tics (Google 
Maps, Google Earth, consultas os enderezos de diferentes 
organismos públicos, blogs do profesor). Pero a finalidade radica na 
elaboración de comentarios sobre as mesmas.  

E en calquera caso trátase de presentar a Xeografía como unha 
disciplina dinámica e útil, moi comprometida coa problemática do 
mundo actual. 

9. PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN E DE RECUPERACIÓN 

Os  alumnos/as serán  avaliados  conforme  o  D.C.B.  elaborado  pola  Consellería  de Educación e a presente 

programación. Teranse en conta, con carácter xeral, os criterios de corrección e avaliación establecidos polo Grupo de 

Traballo da materia para a ABAU. 

A estrutura de cada proba, valorada en 10 puntos, terá tres partes:  

- Desenvolvemento dun tema teórico , de entre os deseñados na programación, e que puntuará ata un máximo de 
3 puntos. 

- Realización dun suposto práctico , tamén de entre os indicados na programación, onde se valorarán diversos 
estándares de aprendizaxe e competencias claves. A puntuación será dun máximo de 5 puntos. 

- Definición de varios conceptos, a escoller dentro do vocabulario específico de cada tema. Este apartado terá unha 
valoración máxima de ata 2 puntos. 

Esta estrutura obedece ás directrices marcadas pola CIUG para as probas de ABAU. 

Podería modificarse ao longo do curso se houbera algún cambio notificad0 pola CIUG. 

Seguindo este esquema farase un exame final en cada avaliación. Suporá o 60% da nota da avaliación. 

Tamén se valorará a adquisición de capacidades e destrezas, para o que se terá en conta a realización de comentarios 
prácticos, as actividades e exercicios a desenvolver durante o curso, ós cales deberán realizarse e entregarse dentro dos 
prazos acordados. A cualificación e entrega dos mesmos quedará rexistrado no Libro de Clase do profesor. Suporán un 20 
% da nota de avaliación. 

O 20% restante serán probas escritas curtas realizadas ao longo de cada avaliación: exames de mapas, definicións, 
comentarios…  
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A cualificación de cada trimestre e a final do curso virá determinada por unha media ponderada segundo a porcentaxe 
indicada.  

Ó remate do curso se realizará unha proba final de repesca, a desenvolver no mes de maio, coas avaliacións que o 

alumnado tivese pendentes de superación. Seguindo a estrutura e directrices marcadas pola CIUG para as probas de 

ABAU. 

Así mesmo, se poderá realizar unha proba escrita final, a realizar por tódolos alumnos que permitirá matizar a nota final de 
curso. 

Adaptación ao ensino telemático 

No caso do ensino semipresencial ou non presencial o traballo do alumnado terá un valor dun 30 % e as probas a realizar 
dun 70%. En caso de non poder realizarse as probas, estas porcentaxes serán modificadas nunha Xuntanza do 
Departamento. Instrumentos: fichas, probas, traballos presentados en formato dixital usando aplicacións diversas que 
amosen os logros adquiridos nas competencias clave. 

Teránse en conta en cada unha das avaliacións os estándares de aprendizaxe e as competencias clave. 

Para avaliar os contidos se terá en conta, polo menos, a realización de unha ou dúas probas escritas por avaliación. 

 

 

10. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Obter, clasificar e utilizar informacións de contido xeográfico procedente de fontes variadas: cartográficas, 
estatísticas,  textos  e  imaxes  diversas  para  localizar  e  interpreta-los  fenómenos espaciais e as súas 
interrelacións. Elaborar, así mesmo, mapas, gráficos e informes, e empregar un vocabulario específico e uns 
procedementos correctos para explicar feitos e procesos xeográficos. Preparar e realizar traballos de campo e 
excursións xeográficas. Utiliza-lo mapa topográfico como instrumento  de traballo  e para  conseguir 
información  sobre  o territorio,  e elaborar  correctamente distintos tipos de gráficas (lineais, de barras, de 
sectores, etc.) e mapas temáticos, utilizándoos como medio para comunicar información. 

2. Identifica-las  características  do sistema mundo e os trazos esenciais  da Unión Europea  para comprendelos 
factores que explican a situación de España nunha área xeoeconómica determinada e as súas consecuencias 
espaciais. 

3. Coñece-los  trazos  xerais  e  os  principais  medios  ecoxeográficos  e  paisaxísticos  españois  e galegos e a 
diversidade de conxuntos naturais; identifica-los seus elementos, a súa dinámica e as súas interaccións e 

atender especialmente o papel da acción humana. 

4. Analiza-lo estado do medio ambiente (relevo, clima, vexetación, solos e circulación hídrica e das costas)  e dos 
recursos naturais en España e en Galicia, relacionándoos coa organización social e o nivel de desenvolvemento 
económico para comprender e valora-lo uso racional dos recursos e o respecto  polo medio ambiente.  
Distingui-los  problemas  ecolóxicos  ou medioambientais  máis  graves  ocasionados  polo ser humano  
(espoliación  de  recursos,  refugallos, impacto nas obras públicas, etc.) e avalia-lo perigo que supoñen. 

5. Clasificar,  describir  e analiza-las  características  dos espazos  produtivos  españois e galegos: rurais, industriais, 
de produción enerxética e de servizos, e coñece-la súa dinámica recente para identificar  e explicar, segundo  
proceda  en cada  caso,  os factores  de localización,  a distribución territorial, as tipoloxías espaciais resultantes 
e as tendencias actuais das actividades produtivas en relación co espazo xeográfico. 

6. Identificar e interpreta-la evolución e dinámica demográfica natural e migratoria, a estrutura e a distribución  
espacial  da  poboación  española,  recoñecendo  as  súas  características  demográficas actuais, as diferenzas 
territoriais e as perspectivas de futuro. 

7. Interpreta-lo proceso de urbanización español e galego para explica-la configuración do sistema urbano actual e 
a transformación  do medio rural, así como a dinámica  da estrutura  interna das cidades e o seu estado actual. 
Identifica-los cambios. 

8. Describi-la  organización  territorial  española  en Comunidades  Autónomas  e identifica-los  seus trazos 
xeográficos máis característicos, para comprender e valora-la pluralidade histórica, cultural, socioeconómica e 
espacial de España. 

Programación 
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9. Distingui-los principais contrastes territoriais, tanto entre Comunidades Autónomas como internos en Galicia, 
para analiza-los desequilibrios territoriais existentes en España e coñece-las políticas europeas do 
desenvolvemento rexional coma o Eixo Atlántico. 

10. Planificar e realizar, coa axuda do profesor ou da profesora, unha pequena investigación de tipo descritivo sobre 
algún tema local, mediante información conseguida de forma directa (saída á redonda ou traballo de campo) e 
maila información complementaria habitual, comunicando os resultados de forma intelixible.  

11. Elaborar informes e participar en debates sobre algunha cuestión relevante da actualidade que sexa de interese 
xeral (marxinación, desigualdade, desastres ecolóxicos, etc.) fundamentando as súas opinións axeitadamente e 
mantendo actitudes abertas e tolerantes. 

 

 

 

11. CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO TICs E AO PROXECTO LECTOR 

Procurarase  impulsar  o  emprego  das  novas  tecnoloxías,  especialmente  de  Internet,  como activo instrumento de 
busca e traballo.  

Iniciarase ao alumnado 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 canón  de vídeo  e das salas de informática do centro. 

Basicamente, atenderase ós seguintes aspectos: 

a. Iniciación as técnicas de búsqueda en Internet. 

b. Busca de información e de recursos sobre a materia 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. 

Respecto ao Proxecto Lector, faranse lecturas en clase de documentos, textos periodísticos ou do libro de texto. 

 

 

12. CRITERIOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN 

Para avaliar a presente programación terase en conta: 

- O seguimento trimestral da mesma por parte dos profesores que impartan a materia, valorando  os obxectivos  
acadados,  a  correcta  secuenciación  da  materia,  os  propios recursos empregados e a metodoloxía didáctica 
empregada, así como tamén, o nivel da clase  e   dificultades  atopadas.  O profesor poderá  introducir  as 
medidas  correctoras sempre que estime oportuno para acadar os obxectivos da presente programación. 
Periodicamente, nas reunións de Departamento, tratarase ditas cuestións. 

- Así mesmo, ó final de Curso, os profesores que impartan a materia, farán un resume global que terá en conta, 
polo menos, os seguintes aspectos: o grado de cumprimento dos obxectivos acadados e dificultades atopadas. 
O informe final permitirá logo introducir as modificacións oportunas para os vindeiros Cursos. Para a súa 
elaboración poderá incluírse unha enquisa ós alumnos. 
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