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 1. INTRODUCIÓN 

 A) XUSTIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

A Programación Didáctica Xeografía e Historia para o Segundo Curso da Educación Secundaria Obrigatoria está 

fundamentada no establecido no Real Decreto 1105/2014 do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, do 26 de decembro, 

polo que se establece o currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato, e no Decreto 86/2015, do 25 

de xuño, polo que se establece ou currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de 

Galicia. 

Entendemos que a función da ensinanza é facilitar a aprendizaxe dos alumnos e das alumnas, axudándoos a construír, adquirir e 

desenvolver as Competencias Clave que lles permitan integrarse na sociedade do coñecemento e enfrontar os continuos cambios 

que impoñen en todas as ordes da nosa vida os rápidos avances científicos e a nova economía global. 

Por competencias enténdese, nun sentido amplo, a concatenación de saberes que articulan unha concepción do ser, do saber, 

saber facer e saber convivir. Neste sentido DeSeCo (2003) define competencia como "a capacidade de responder a demandas 

complexas e levar a cabo tarefas diversas de forma adecuada". A competencia supón unha combinación de habilidades 

prácticas, coñecementos, motivación, valores éticos, actitudes, emocións, e outros compoñentes sociais e de comportamento 

que se mobilizan conxuntamente para lograr unha acción eficaz». 

A inclusión das competencias clave no currículo ten como finalidade que as alumnas e os alumnos a) poidan facer posible o 

pleno exercicio da cidadanía no marco da sociedade de referencia; b) constrúan un proxecto de vida satisfactorio; c) alcancen 

un desenvolvemento persoal emocional e afectivo equilibrado; e d) accedan a outros procesos educativos e formativos 

posteriores con garantías de éxito. 

Nunha sociedade en constante cambio as demandas que ten un individuo varían dunha situación a outra e dun momento a 

outro. Por este motivo defendemos un modelo de competencia holístico, dinámico e funcional que xorde da combinación de 

habilidades prácticas, coñecementos (incluíndo o coñecemento tácito), motivación, valores éticos, actitudes, emocións e outros 

compoñentes sociais e de comportamento que se mobilizan conxuntamente para lograr unha acción eficaz.  

Só a partir destas premisas pensamos que é posible a aplicación dun dos eixes fundamentais da Programación Didáctica 

Xeografía e Historia para o Segundo Curso da Educación Secundaria Obrigatoria: a funcionalidade das aprendizaxes. Por 

aprendizaxe funcional entendemos que as competencias poidan ser aplicadas e transferidas a situacións e contextos diferentes 

para lograr diversos obxectivos, resolver diferentes tipos de problemas e levar a cabo diferentes tipos de tarefas. 

A esta funcionalidade cabe darlle outra dimensión: que os alumnos e alumnas aprendan a aprender. Un aprendiz competente é 

aquel que coñece e regula os seus procesos de construción do coñecemento, tanto desde o punto de vista cognitivo como 

emocional, e pode facer un uso estratéxico dos seus coñecementos, axustándoos ás circunstancias específicas do problema ao que 

se enfronta (Bruer, Escuelas para pensar, 2003).  

Así, a aprendizaxe das competencias clave, aínda que vai ligado ás materias ou ás áreas de coñecemento e aos estándares de 

aprendizaxe fixados nelas, é global e adquirirase a partir da súa contextualización en situacións reais e próximas ao alumno para 

que poida integrar diferentes aprendizaxes, tanto os formais, como os informais e non formais, e utilizalos de forma efectiva cando 

lle resulten necesarios en diferentes situacións e contextos.  



 

  

 

 2. OBXECTIVOS DA MATERIA PARA O SEGUNDO CURSO 

OBXECTIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Ordenar os acontecementos históricos en eixes 

cronolóxicos e localizalos no espazo coa fin de adquirir 

unha perspectiva global da evolución histórica da 

Humanidade que teña en conta os procesos de cambio e 

de permanencia. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia 

e tecnoloxía. 

Competencias sociais e cívicas. 

Aprender a aprender. 

2. Describir a evolución de Europa e Hispania tras a 

fragmentación do Imperio romano prestándolle especial 

atención ao imperio carolinxio e analizar os elementos 

que, tras a morte de Carlomagno, propiciaron o 

nacemento do feudalismo. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociais e cívicas. 

Aprender a aprender. 

3. Caracterizar a orixe e evolución do reino suevo de 

Galicia, os seus trazos sociais, económicos e políticos 

máis detacados e os motivos da súa desaparición. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociais e cívicas. 

Aprender a aprender. 

4. Coñecer as orixes do Islam, a conquista musulmá da 

Península e a evolución histórica de Al-Andalus. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociais e cívicas. 

Aprender a aprender. 

5. Explicar a composición e os trazos distintivos dos 

distintos estamentos da sociedade medieval: xeito de 

vida, nivel de riqueza, actividades económicas, etc. e as 

características do feudo. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociais e cívicas. 

Aprender a aprender. 

6. Describir as características da monarquía feudal e 

caracterizar os pactos de fidelidade e vasalaxe que 

establecían os distintos grupos sociais que integraban o 

sistema feudal. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociais e cívicas. 

Aprender a aprender. 

7. Coñecer as orixes da cidade medieval e caracterizar a 

composición e as formas de vida dos distintos grupos 

sociais que habitaban a cidade medieval, facendo 

especial fincapé na nova clase social: a burguesía. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociais e cívicas. 

Aprender a aprender. 

8. Describir a situación de Europa na Baixa Idade Media 

prestándolles especial atención ás causas das crises que 

viviu o territorio europeo neste período. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociais e cívicas. 

Aprender a aprender. 

9. Explicar os trazos distintivos da arte románica e da arte 

gótica en Europa e na Península Ibérica nas súas diversas 

manifestacións: arquitectura, escultura e pintura. 

Conciencia e expresións culturais. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

10. Analizar as causas, a evolución e as diferentes fases da 

expansión territorial dos primeiros reinos cristiáns 

peninsulares así como o proceso de repoboamento dos 

territorios ocupados, localizando no mapa as etapas máis 

importantes e prestándolle unha atención especial á 

conquista e repoboación do territorio galego 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociais e cívicas. 

Aprender a aprender. 



 

  

11. Identificar as características e a evolución dos reinos 

cristiáns desde as súas orixes no século VIII até finais da 

Idade Media. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociais e cívicas. 

 

12. Describir a forma de goberno e as institucións dos 

Estados cristiáns da Península e a súa evolución ao longo 

da Idade Edad Media. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociais e cívicas. 

Aprender a aprender. 

13. Identificar a distribución da poboación no planeta, 

España e Galicia, entender o concepto de densidade de 

poboación e especificar os factores que condicionan a 

distribución da poboación (factores físicos, políticos, 

históricos e económicos). 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia 

e tecnoloxía. 

Competencias sociais e cívicas. 

Competencia dixital. 

Aprender a aprender. 

14. Explicar as consecuencias do progresivo envellecemento 

da poboación mundial e valorar as posibles 

consecuencias dos desequilibrios actuais e futuros. 

Competencias sociais e cívicas. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

Aprender a aprender. 

15. Reflexionar sobre as consecuencias que xeran os 

movementos migratorios nos territorios emisores e 

receptores de inmigrantes, valorando a necesidade de 

adoptar políticas migratorias que favorezan a integración 

e que eviten os conflitos entre a sociedade emisora e 

receptora. 

Conciencia e expresións culturais. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

Competencias sociais e cívicas. 

16. Caracterizar a cidade actual, prestándolle especial 

atención á morfoloxía e ás funcións urbanas e describir a 

tipoloxía e a xerarquía mundial de cidades. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia 

e tecnoloxía. 

Competencias sociais e cívicas. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

17. Valorar o impacto medioambiental da acción humana 

sobre o medio e asumir pautas de conduta acordes co 

desenvolvemento sostible, a conciencia medioambiental 

e o respecto ao medio natural. 

Competencias sociais e cívicas. 

Competencia dixital. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

Aprender a aprender. 

Comunicación lingüística. 



 

  

 

 3. CONTIDOS DA MATERIA PARA O SEGUNDO CURSO 

 3.1 CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES 

Contidos e Criterios de Avaliación do Bloque 1: O medio físico  
 

CONTIDOS  CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

1.1. Localización. Latitude e lonxitude. 

1.2. Características xerais do medio físico 

de España e de Galicia. 

1.3. Medio físico de España: relevo e 

hidrografía. 

1.4. Medio físcio de Galicia: relevo e 

hidrografía. 

1.5. Clima: elementos e factores. 

Diversidade climática da Península 

Ibérica e de Galicia. 

1.6. Diversidade de paisaxes. Zonas 

bioclimáticas da Península Ibérica e 

de Galicia. 

1.7. Medio natural e problemas 

ambientais en España. 

1.1.Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou nunha imaxe de 

satélite, utilizando datos de coordenadas xeográficas. 

1.1.1. Localiza espazos xeográficos elugares nun mapa de España e de Galicia, 

utilizando datos de coordenadas xeográficas. 

1.2. Ter unha visión global do medio físico de España e de Galicia, e das súas 

características xerais. 

1.2.1. Enumera e describe as peculiaridades do medio físico español e galego. 

1.3. Situar no mapa d eEspaña as unidades e os elementos principais do relevo 

peninsular, así como os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos. 

1.3.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo español. 

1.3.2. Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de España. 

1.4. Situar no mapa de Galicia as unidades e os elementos principais do relevo, 

así como os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos. 

1.4.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo galego. 

1.4.2. Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de Galicia. 

1.5. Coñecer e describir os randes conxuntos bioclimáticos que conforman o 

espazo xeográfico español e galego. 

1.5.1. Localiza nun mapa os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos de 

España. 

1.5.2. Analiza e compara as zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e 

imaxes. 

1.5.3. Localiza nun mapa os espazos bioclimáticos de Galicia. 

1.6. Coñecer os principais espazos naturais de España e de Galicia. 

1.6.1. Distingue e localiza nun mapa as paisaxes de España e de Galicia. 

1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente 

español e galego, e as súas consecuencias. 

1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas 

ambientais actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da 

web directamente relacionados con eles. 

  

Contidos e Criterios de Avaliación do Bloque 2: O espazo humano  
 

CONTIDOS  CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

2.1. Poboación mundial: modelos 

demográficos e movementos 

migratorios. 

2.2. Poboación europa: distribución e 

evolución. 

2.3. Poboación española: evolución, 

distribución e dinámica. Movementos 

migratorios. 

2.4. Poboación de Galicia: evolución, 

distribución e dinámica. Movementos 

2.1. Comentar a información en mapas do mundo sobre a densidade de 

poboación e as migracións. 

2.1.1. Localiza no mapa mundial os continentes e as áreas, máis densamente 

poboadas. 

2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de 

acollemento. 

2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, evolución e 

dinámica, e ás súas migracións e políticas de poboación. 

2.2.1. Explica as características da poboación europea. 

2.2.2. Compara entre países a poboación europea segundo a súa distribución, a 



 

  

migratorios. 

2.5. Proceso de urbanización no planeta. 

2.6. A cidade e o proceso de urbanización 

europeo. 

2.7. A cidade e o proceso de urbanización 

en España e en Galicia. 

2.8. Diversidade de medios naturais en 

España e en Galicia. 

2.9. Paisaxes no terrotorio español e 

galego. 

2.10. Principais retos e problemas 

ambientais en España. 

súa evolución e a súa dinámica. 

2.3. Analizar as características da poboación española, a súa distribución, 

dinámica e evolución, e os movementos migratorios. 

2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades 

autónomas. 

2.3.2. Analiza en distintos medios os movementos migratorios nas últimas tres 

décadas en España. 

2.4. Analiza as características da poboación de Galicia, a súa distribución, 

dinámica e evolución, e os movementos migratorios. 

2.4.1. Coñece o proceso da emigración galega, as súas etapas e os destinos 

principais. 

2.5. Sinalar nun mapamundi as grandes áreas urbanas, e identificar e comentar 

o papel das cidades mundiais como dinamizadoras da economía das súas 

rexións.  

2.5.1. Realiza un gráfico con datos da evolución do crecemento da poboación 

urbana no mundo. 

2.5.2. Sitúa no mapa do mundo as vinte cidades máis poboadas, di a que país 

pertencen e explica a súa posición económica. 

2.6. Comprender o proceso de urbanización, os seus proles e os seus contras en 

Europa. 

2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa. 

2.6.2. Distingue os tipos de cidades do noso continente. 

2.7. Recoñecer as características das cidades españolas e galegas, e as formas 

de ocupación do espazo urbano. 

2.7.1. Interpreta textos que expliquen as características das cidades de España e 

de Galicia, axudándose de internet ou de medios de comunicación escrita. 

2.8. Coñecer os princpais espazos naturais protexidos a nivel peninsular e 

insular. 

2.8.1. Sitúa os parques naturais españois nun mapa, e explica a situación actual 

dalgúns deles. 

2.8.2. Elabora gráficos de distinto tipo (lineais, de barra e de sectores) en 

soportes virtuais ou analóxicos, que reflictan información económica e 

demográfica de países ou áreas xeográficas a partir dos datos elixidos. 

2.9. Identificar as principais paisaxes humanizadas españolas e galegas, e 

identificalas por comunidades autónomas. 

2.9.1. Clasifica as principais paisaxes humanizadas españolas a través de 

imaxes. 

2.10. Coñecer e analizar os problemas e os retos ambientais que afronta 

España, a súa orixe e as posibles vías para afrontar estes problemas. 

2.10.1. Compara paisaxes humanizadas españolas segundo a súa actividade 

económica. 

 

Contidos e Criterios de Avaliación do Bloque 3: A historia  

CONTIDOS  CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

3.1. Relación entre o pasado, o presente e 

o futuro a través da historia. 

3.2. Fontes históricas. 

3.3. Cambio e continuidade. 

3.4. Tempo histórico. 

3.5. Vocabulario histórico e artístico. 

3.6. Idade Media: concepto e as subetapas 

(alta, plena e baixa Idade Media). 

3.7. Caída do Imperio Romano en 

3.1. Recoñecer que o pasado non está “morto e enterrado”, senón que 

determina o presente e os posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 

3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza 

do pasado. 

3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explica rdiferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes históricas. 

3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas 

restos materiais ou textuais. 



 

  

Occidente: división política e 

invasións xermánicas. Imperio 

Bizantino e reinos xermánicos. 

3.8. Feudalismo. 

3.9. Islam. Península Ibérica: invasión 

musulmá. Evolución de Al-Andalus e 

dos reinos cristiáns. 

3.10. Reconquista e repoboación. 

3.11. Expansión comercial europea e 

recuperación das cidades. Crise da 

Baixa Idade Media: a “Peste Negra” e 

as súas consecuencias. 

3.12. Arte románica, gótica e islámica. 

3.3. Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos 

que determinaron cambios fundamentais no rumbo da historia, diferenciando 

períodos que facilitan o seu estudo e a súa interpretación. 

3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos 

salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e 

simultaneidade. 

3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 

3.4. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo 

e á vez no tempo (diacronía e sincronía). 

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

xeográficos. 

3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no 

contexto adecuado. 

3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época. 

3.6. Caracterizar a alta Idade Media en Europa e recoñecer a dificultade da falta 

de fontes históricas neste período. 

3.6.1. Utiliza as fontes históricas e entende os límites do que se pode escribir 

sobre o pasado. 

3.7. Describir a nova situación económica, social e política dos reinos 

xermánicos. 

3.7.1. Compara as formas de vida (en diversos aspectos) do Imperio Romano 

coas dos reinos xermánicos. 

3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. 

3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 

3.9. Analizar a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns, nos seus aspectos 

socioeconómi cos, políticos e culturais. 

3.9.1. Comprende as orixes do Islam e o seu alcance posterior. 

3.9.2. Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media. 

3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns na 

Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 

3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación 

cristiás na Península Ibérica. 

3.10.2. Explica a importancia do Camiño de Santiago. 

3.11. Entender o concepto de crise e as súas consecuencias económicas e 

sociais. 

3.11.1. Comprende o impacto dunha crise demográfica e económica nas 

sociedades medievais europeas. 

3.12. Comprender as características e as funcións da arte na Idade Media. 

3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. 



 

  

 

 3. CONTIDOS DA MATERIA PARA O SEGUNDO CURSO 

 3.2 CONTIDOS 

TEMA 1: O MARCO FÍSICO. ESPAÑA E GALICIA 

 

1. As unidades de relevo de España: 

 

- Marco físico da Península Ibérica 

- O relevo insular 

- Costas e ríos 

 

2. O relevo galego: 

-Diversidade, 

-Serras, chairas e depresións 

-Costas e ríos 

 

3 .As paisaxes de España: 

-Oceánica 

 -Mediterránea 

 -Interior 

 -Alta montaña 

- Illas Canarias 

 

  TEMA 2: NATUREZA E SOCIEDADE: HARMONÍAS, CRISES E IMPACTOS 

As relacións entre natureza e sociedade.  

– A dependencia da natureza como fonte inesgotable de riqueza. 

– O crecemento insostible. 

– Os riscos globais e os seus impactos: a contaminación do medio ambiente, a crise da auga e a sobreexplotación dos 

recursos naturais. 

– Problemas, impactos e retos ambientais. 

– A contaminación da auga, a contaminación atmosférica e a deforestación. 

– A sobreexplotación dos recursos hídricos en España: os ríos e os acuíferos. 



 

  

– A deteriorización da auga como problema global. 

– Novas formas de pensar o consumo. 

– A xestión dos Parques Nacionais e a evolución dos seus visitantes. 

– O impacto do crecemento urbano.  

– As emisións de CO2 e o Protocolo de Quioto. 

– Observación e análise de mapas, imaxes, gráficos e esquemas dos temas tratados. 

 

TEMA 3. OS HABITANTES DO PLANETA 

Definición de conceptos demográficos básicos: natalidade, mortalidade, esperanza de vida. 

– Cálculo de taxas demográficas: natalidade, mortalidade, mortalidade infantil, fecundidade, crecemento natural. 

– Identificación e interpretación dos diferentes tipos de pirámide de poboación ou pirámide de idades. 

– A poboación do planeta. 

– Definición do concepto de demografía. 

– Identificación dos factores da desigual distribución da poboación no planeta. 

– A densidade de poboación no mundo. 

– A dinámica da poboación mundial. 

– Análise e interpretación de mapas temáticos, gráficos e táboas de datos. 

– Identificación e reflexión sobre as diferenzas demográficas entre os países ricos e os países pobres. 

– A estrutura por idade e sexo da poboación do planeta. 

– Análise comparativa das pirámides de poboación de Angola e Alemaña. 

– Poboación activa e inactiva no mundo. 

– As políticas demográficas e as súas consecuencias. 

– Definición do concepto de política migratoria. 

– O control da natalidade: políticas natalistas e antinatalistas. 

– Identificación dos flujos migratorios no mundo. 

– A poboación europea: características e evolución. 

− Reflexión sobre as consecuencias do proceso de envellecemento da poboación en Europa. 

 

TEMA 4 A POBOACIÓN ESPAÑOLA 

O volume da poboación española. 

– Os rexistros da poboación en España: censo, padrón municipal e rexistros civís. 

– Análise dun cartograma da poboación mundial. 

– Reflexión sobre o lugar que ocupa España no mundo en relación ao seu número de habitantes. 

– A distribución actual da poboación española. 

– Descrición histórica da distribución da poboación en España e da orixe dos desequilibrios territoriais. 

– Interpretación dun mapa de densidade de España. 

– A pirámide de idades en España. 



 

  

– Análise das causas e das consecuencias do proceso de envellecemento da poboación en España. 

– Interpretación da pirámide de poboación de España en 2015. 

– A estrutura económica e profesional da poboación española: poboación activa e non activa. 

– Identificación da porcentaxe de poboación activa ocupada nos sectores primario, secundario e terciario. 

– Definición dos conceptos de poboación activa e poboación ocupada. 

– Análise da evolución do paro en España. 

– Reflexión sobre as consecuencias sociais da existencia de taxas elevadas de paro. 

– O crecemento vexetativo en España: taxas de natalidade e de mortalidade. 

– O Índice de Envellecemento en España. 

– O poboamento rural e o poboamento urbano en España. 

– Identificación das principais diferenzas existentes entre un municipio rural e un urbano. 

– Caracterización dos xeitos de vida nun hábitat rural illado e nun hábitat urbano. 

– O despoboamento das zonas rurais: causas e consecuencias. 

– Realización de propostas para frear o despoboamento das zonas rurais. 

 

TEMA 5 AS SOCIEDADES HUMANAS E OS FENÓMENOS MIGRATORIOS 

– Recoñecemento do ser humano como ser social. 

– Factores clave da organización das sociedades: sistema político, economía, cultura, tecnoloxía, valores. 

– A diversidade cultural das sociedades no mundo. 

– Identificación nun mapa das áreas culturais existentes no mundo. 

– Definición dos conceptos de multiculturalidade, diversidade social e sociedade plural. 

– Sociedades tradicionais, modernas e posmodernas. 

– Identificación dos tipos de sociedade que predominan en cada un dos continentes. 

– Recoñecemento das actividades que predominan en cada un dos tipos de sociedade. 

– Valoración dos aspectos positivos e negativos de cada un dos tipos de sociedade. 

– A diversidade das sociedades, europea e española. 

– Análise do Índice de Desenvolvemento Humano nos países da Unión Europea. 

– Descrición dos trazos socioculturais que caracterizan a sociedade española na actualidade. 

– Os movementos migratorios no mundo. 

– Análise das principais causas das migracións. 

– Interpretación dn mapa no que se representan os fluxos migratorios no mundo actual. 

– Identificación dos países emisores e receptores de poboación migrante. 

– Os efectos económicos, sociais e culturais das migracións no mundo. 

– A emigración e a diversidade cultural das poboacións europeas. 

– Distinción e caracterización dos conceptos de interculturalidade e multiculturalidade. 

– A emigración na historia recente de España: do século XIX a 1975. 

– A chegada de emigrantes a España. 

– A emigración en España na actualidade. 



 

  

– Análise das causas polas que España pasou de ser receptor de inmigrantes a emisor de emigración. 

 

TEMA 6. AS CIDADES E OS PROCESOS DE URBANIZACIÓN 

 Identificación dos problemas que orixina o funcionamento dunha cidade. 

– Os problemas sociais e medioambientais das grandes ciudades 

– O concepto de cidade e a poboación urbana que hai no mundo. 

– Caracterización e diferenciación dos poboamentos rurais e urbanos. 

– Interpretación dun mapa sobre a poboación urbana no mundo. 

– A morfoloxía urbana e a análise das tramas urbanas representadas nunha serie de planos. 

– Estudo da trama urbana dun plano da nosa propia localidade. 

– Descrición do núcleo histórico, do ensanche e dos barrios periféricos dunha cidade. 

– As funcións urbanas: residencial, industrial, política, comercial e financeira. 

– Usos e actividades do centro da cidade nas urbes actuais. 

– A tipoloxía e a xerarquía mundial das cidades. 

– As grandes cidades e o seu papel dinamizador. 

– As paisaxes urbanas: países ricos e países pobres. 

– A cidade como ecosistema urbano. 

– O espazo urbano español e a xerarquía das cidades españolas. 

– Interpretación dun mapa da xerarquía das cidades e os eixes de desenvolvemento urbano en España. 

– Identificación e reflexión sobre os principais problemas das cidades españolas. 

– As Smart cities como modelo de desenvolvemento urbano sostible. 

– Identificación de exemplos de Smart cities en España. 

 

– Procura de información dalgún elemento relacionado cos problemas medioambientais debidos á acción humana sobre a 

natureza. 

 

TEMA 7. A FRAGMENTACIÓN DO MUNDO ANTIGO 

A crise do Imperio romano e a súa fragmentación. 

– A caída do Imperio romano en Occidente: división política e invasións xermánicas. 

– A formación do reino visigodo de Toledo. 

– A organización política do reino visigodo. 

– O reino suevo de Galicia. 

– A organización social e económica do reino visigodo: o proceso de ruralización. 

– A influencia da Igrexa na sociedade visigoda. 



 

  

– A cultura visigoda: a importancia do latín como lingua culta e a arquitectura e a ourivaría visigodas. 

– O Imperio bizantino: a época de Xustiniano. 

– O Imperio bizantino: orientalización e declive. 

– A arte bizantina. 

– O proceso de formación do Imperio carolinxio: o reino dos francos. 

– A figura de Carlomagno e o renacemento carolinxio. 

– A organización política e administrativa do Imperio carolinxio. 

– O sistema de fidelidades persoais e as orixes do feudalismo. 

– A figura de Mahoma e a orixe do islamismo como relixión. 

– A importancia do Corán na relixión islámica: piares básicos e os centros de culto, as mesquitas. 

– A irrupción e expansión do Islam no século VII. 

– Observación dun eixe cronolóxico no que se expoñen as etapas da Idade Media e os sucesos principais de cada unha 

delas. 

– Análise e elaboración de eixes cronolóxicos sobre as etapas posteriores ao declive do Imperio romano. 

– Situación espazo-temporal dos sucesos principais relativos ao proceso de descomposición do Imperio romano. 

– Lectura, realización e comentario de mapas. 

– Análise e comentario de textos históricos. 

– Observación e interpretación de debuxos. 

– Aproximación á cotidianeidade da época a través de textos, imaxes e exercicios imaxinativos. 

– Comprensión dos conceptos clave da época en cuestión. 

 

 

TEMA 8 AL-ANDALUS 

As orixes do Islam e a súa expansión na área Mediterránea. 

– As etapas do Imperio islámico: o seu goberno e a súa organización. 

– A división entre sunismo e chiísmo despois da morte de Mahoma. 

– O esplendor económico e cultural do Imperio. 

– A crise da monarquía visigoda: enfrontamentos entre os partidarios de Agila e de Rodrigo. 

– A conquista musulmá da Península Ibérica e a formación de Al-Andalus: fórmulas de dominación e integración dos pobos 

invadidos. 

– A desvinculación de Al-Andalus respecto ao Imperio: evolución política, social e económica do Emirato dependente de 

Damasco e do Emirato Omeia independente. 

– A evolución do Emirato cordobés: o Califato de Córdoba como época de máximo esplendor. 

– A administración do Emirato e a función dos seus integrantes. 

– A fragmentación da unidade do Califato nos reinos de taifas. 

– A resistencia ao avance cristián dos reinos do Norte: o reino nazarí de Granada. 

– As innovacións introducidas polos árabes á súa chegada á Península Ibérica: cultivo das terras e sistemas de regadío. 

– A cidade como centro económico e cultural no mundo islámico.  

– A organización social e as actividades económicas desempeñadas en Al-Andalus: a artesanía e o comercio. 



 

  

– A cultura islámica: o desenvolvemento das artes, as letras e as ciencias. Os avances científicos e técnicos introducidos 

polos musulmáns. 

– A arte islámica e a súa expresión en Al-Andalus: predominio da arquitectura, épocas, características e principais obras da 

época na Península Ibérica. 

– Aproximación á época a través do comentario de textos e da observación de imaxes e debuxos. 

– Situación espazo -temporal dos sucesos principais relativos á orixe e expansión do Islam. 

– Comprensión dos conceptos clave da época en cuestión. 

– Interese por conocer e conservar o patrimonio cultural.Explicar o proceso de expansión do Islam no mundo e en Al-Andalus 

e saber identificar as distintas etapas da súa historia. 

 

TEMA   9. A EUROPA FEUDAL 

As causas que motivaron a descomposición do Imperio carolinxio. 

– Devastación da Europa Occidental e debilidade dos monarcas fronte a isto. 

– A vasalaxe como base do feudalismo. 

– A xerarquización da sociedade por estamentos: os privilexiados e os non privilexiados. 

– A monarquía feudal: o carácter sagrado e patrimonial. 

– Os poderes reais e o goberno dos reinos. 

– O Sacro Imperio Romano Xermánico. 

– O debilitamento do poder real do emperador fronte aos monarcas. 

– Os estamentos privilexiados: a nobreza e o clero. 

– Os nobres e as damas: a súa vida cotiá. 

– Os casrelos medievais. 

– A cerimonia de investidura dos cabaleiros: procedementos e equipo. 

– As actividades do cabaleiro: a guerra, os torneos e as xustas, e o amor cortés. 

– O feudo como propiedade vinculada. 

– O señorío territorial e as rendas señoriais. 

– Os campesiños no mundo feudal: labores, cultivos, técnicas e calendario agrícola.  

– A influencia da Igrexa na Europa medieval: a regulación da vida social.  

– A organización do clero e a súa estrutura xerárquica. 

– Comprensión e definición dos conceptos clave da época en cuestión. 

– Aproximación á época a través do comentario de textos e a observación de imaxes e debuxos. 

– Situación espazo -temporal dos sucesos principais relativos á Europa feudal. 

 

TEMA 10. A ORIXE DOS PRIMEIROS REINOS PENINSULARES 

 A orixe dos reinos cantábricos como núcleos de resistencia á dominación musulmá: o reino de Asturias e a importancia da 

figura de Pelaio. 



 

  

– As características da arte prerrománica asturiana. 

– A creación da Marca Hispánica como zona defensiva do reino franco. 

– O nacemento dos reinos e condados pirenaicos tras a morte de Carlomagno: o reino de Pamplona, os condados 

aragoneses e os condados cataláns. 

– A batalla de Roncesvalles e o cabaleiro Roldán. 

– A expansión dos reinos cristiáns occidentais: o reino asturleonés e a ocupación do val do Douro. 

– A creación do reino de León. 

– O reino de Galicia do século VIII ao XIII. 

– A orixe do reino de Castela: de condado a reino baixo o poder de Fernando I. 

– A liberación do dominio franco e a posterior formación dos reinos de Pamplona e Aragón e os condados cataláns. 

– A importancia de Sancho III: a hexemonía do reino de Pamplona e a súa división tras a súa morte. 

– O Camiño de Santiago como vía de comunicación e intercambios comerciais: a ruta xacobea e destino.  

– O debilitamento de Al-Andalus e o avance dos reinos cristiáns grazas ao sistema de parias. 

– A expansión de Castela e León a mans de Fernando I e Alfonso VI e a fin do seu avance por intervención dos almorávides 

e dos almohades. 

– A reconquista entre os séculos VIII e XII: Navarra cara a Francia, Aragón cara a Occitania e Castela e León sobre 

algunhas taifas. 

– A repoboación dos territorios conquistados: repoboacións libres e concellís, os foros e as cartas poboa e o tipo de 

economía. 

Sociedade e economía en Galicia durante a Idade Media. 

– A consolidación dos reinos peninsulares: as coroas de Castela e de Aragón e os reinos de Portugal e de Navarra. 

– Situación espazo-temporal dos sucesos principais relativos á Europa feudal. 

– Aproximación á época a través do comentario de textos e da observación de imaxes e debuxos. 

– Elaboración de relatos referentes á época por medio dun exercicio imaxinativo. 

 

TEMA 11.  A CULTURA E A ARTE DO ROMÁNICO 

 O xurdimento dun novo estilo artístico: o Románico. 

– O culto ás reliquias e as peregrinacións a lugares santos: desenvolvemento e a expansión do Románico. 

– A sociedade rural da Idade Media: o analfabetismo. 

– A importancia da Igrexa como centro cultural. 

– O latín como lingua culta e as linguas romances. 

– A febre construtora: a arquitectura románica e as súas características. 

– As partes e funcións dunha igrexa románica: planta, bóvedas, muros, arcos e portada. 

– Os mosteiros medievais e as ordes monásticas: a importancia da regra. 

– A vida cotiá nun mosteiro beneditino: a distribución dos diferentes espazos, a administración, os horarios e as tarefas. 

– As características e funcións da pintura románica. 

– As técnicas pictóricas: o fresco, as táboas e as miniaturas e iluminacións. 

– A pintura nas ábsidas: o Pantocrátor e tamén o Theotokos. 

– As características e funcións que tiña a escultura románica. 



 

  

– A escultura ao servizo da arquitectura: capiteis e portada. 

– Os temas dos capiteis: relixión, vida cotiá, animais e vexetais. 

– Os elementos da portada: tímpano, lintel, parteluz, xambas e arquivoltas. 

– Aproximación á época a través do comentario de textos e da observación de imaxes e debuxos. 

– Situación nun mapa dos territorios principais nos que se desenvolveu a arte románica. 

– Produción de relatos e debuxos referentes á época por medio dun exercicio imaxinativo. 

– Interese por coñecer e conservar o patrimonio cultural. 

– Procura de información na rede referente a elementos propios do Románico. 

 

TEMA 12. AS CIDADES DA EUROPA MEDIEVAL 

O fin das grandes invasións: a conquista de Inglaterra e do norte de Francia a mans normandas. 

– A expansión agraria: innovacións técnicas e aumento da produtividade. 

– O crecemento demográfico e a repoboación de antigas terras abandonadas. 

– O renacemento do comercio e das cidades. 

– As Cruzadas: a reconquista dos lugares sagrados. 

– A organización das cidades medievais: situación, recursos, organización e edificacións principais. 

– A transformación da organización da sociedade feudal: o nacemento da burguesía. 

– A alta burguesía e a pequena burguesía. 

– O goberno da cidade: a evolución cara ao patriciado urbano. 

– Os xudeus na Europa medieval. 

– O centro de oración xudeu: a sinagoga e partes.  

– O núcleo urbano como centro de intercambio. 

– Os artesáns e os gremios, os campesiños e os mercadores. 

– A expansión comercial: o mercado, as grandes feiras e as rutas marítimas de longa distancia. 

– A viaxe de Marco Polo e o Libro das Marabillas. 

– A necesidade da circulación da moeda e a figura do cambista. 

– Europa na Baixa Idade Media: o afianzamento do poder real. 

– A sociedade urbana e o nacemento dun novo grupo social: a burguesía. 

– A relación entre a monarquía e a burguesía: apoio e privilexios reais a cambio de recursos económicos. As Cortes e os 

Parlamentos. 

– A crise do século XIV: fame, Peste Negra e guerras entre as monarquías europeas. A Guerra dos Cen Anos: Francia e 

Inglaterra. 

– A Peste Negra: orixe, expansión, causas e consecuencias. 

 

TEMA 13. OS GRANDES REINOS PENINSULARES (SÉCULOS XIII-XV) 



 

  

A batalla das Navas de Tolosa. 

– A expansión castelá nos séculos XIII e XIV. 

– A conquista de Baleares e Valencia por parte da Coroa de Aragón: Xaime I o Conquistador. 

– A repoboación das terras conquistadas no século XIII. As ordes militares e os latifundios. 

– As reparticións como recompensa pola participación na conquista. 

– A Coroa de Castela: a unión dos reinos de León e Castela en 1230. 

– O goberno do reino: a monarquía, as Cortes e os municipios e as súas funcións. 

– A economía do reino: agricultura e gandería. 

– A importancia da gandería: a trashumancia e a Mesta. O destino da la e as feiras castelás. 

– A xerarquización da sociedade en estamentos: os privilexiados e os non privilexiados. 

– O funcionamento das Cortes medievais. 

– A Coroa de Aragón: unha monarquía, varios reinos. 

– O pactismo e as principais institucións de goberno. 

– As actividades económicas principais da Coroa: agricultura, gandería, artesanía e comercio. 

– O crecemento da burguesía. 

– A expansión aragonesa polo Mediterráneo. 

– A revolta irmandiña en Galicia. 

– A Peste Negra e a culpabilización aos xudeus: os pogroms. 

– Os conflitos na Coroa de Aragón tras a morte de Martín o Humano: o Compromiso de Caspe. 

– A rebelión campesiña e o conflito urbano como detonantes das guerras civís entre privilexiados e o rei. 

– O encontro de culturas entre xudeus, cristiáns lmáns e o enriquecemento dos seus patrimonios. 

– A importancia de Alfonso X el Sabio e a consideración de Toledo como centro cultural europeo. 

– Comparación de mapas históricos. 

– Aproximación á época a través do comentario de textos e a observación de imaxes e debuxos. 

 

TEMA 14. A CULTURA E A ARTE DO GÓTICO 

O crecemento das cidades e o seu consecuente renacer cultural. 

– O nacemento das universidades e os saberes clásicos: o trivium e o quadrivium. 

– A nova relixiosidade xurdida das novas necesidades relixiosas. 

– A aparición de máis ordes relixiosas: os franciscanos e os dominicos. 

– As novas construcións urbanas: palacios, concellos, lonxas e catedrais. 

– A arquitectura gótica e as súas innovacións. 

– As diferenzas entre a arquitectura gótica e a arquitectura románica. 

– O máximo expoñente da arquitectura gótica: a catedral e as súas partes. Financiamento, membros da construción e 

técnicas. 

– A escultura e a pintura gótica: a súa independización da arquitectura. 

– As características da escultura: do hieratismo ao realismo. 

– As características da pintura: do fresco ao retablo. 



 

  

– A pintura sobre táboa: o temple e o óleo. 

– A arquitectura gótica na Península: Gótico francés e Gótico mediterráneo. 

– A pintura e a escultura gótica na Península, as súas características e os seus artistas máis representativos. 

– O Gótico en Galicia. 

– Aproximación á época a través do comentario de textos e a observación de imaxes e debuxos  

– Interese por coñecer e conservar ol patrimonio cultural. 

– Procura de información na rede referente a elementos propios do Gótico. 

– Definición de conceptos clave para a comprensión da época e comparación entre eles. 

− Desempeño dun traballo grupal de investigación coa fin de profundar no estudo do estilo gótico. 

 

 

 3. CONTIDOS DA MATERIA PARA O SEGUNDO CURSO 

3.3 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

PRIMEIRO TRIMESTRE 

UNIDADE 1 O MARCO FÍSICO: ESPAÑA E GALICIA 

1. As unidades de relevo de España:  

2 .Marco físico da Península Ibéric 

3. O relevo insular 

4. Costas e ríos 

5.  O relevo galego: -Diversidade, -Serras, chairas e depresións -Costas e ríos 

6. As paisaxes de España: -Oceánica -Mediterránea     -Interior -Alta montaña -Illas Canarias 

UNIDADE 2: NATUREZA E SOCIEDADE: HARMONÍAS, CRISES E IMPACTOS 

1. As relacións entre natureza e sociedade  

2. O gozo desigual dos recursos do planeta 

3. Problemas, impactos e retos ambientais 

4. Desenvolvemento sustentable e xestión de residuos  

5. Países desenvolvidos e países subdesenvolvidos 

6. Coñece. Problemáticas das paisaxes humanizadas españolas 

7. Coñece. Os espazos naturais protexidos de España. 

 

UNIDADE 3. OS HABITANTES DO PLANETA 

1. A población do planeta 

2. Os países e as cidades máis poboados do mundo 

3. A estrutura da poboación  

4. Descubre. Como son os tipos de pirámides de poboación  

5. Dinámicas e tendencias da poboación mundial 

6. Os modelos ou réximes demográficos 

7. A poboación europea 

8. Estudo de caso. As políticas demográficas Obradoiro de Xeografía · Síntese 

 

UNIDADE 4. A POBOACIÓN ESPAÑOLA. 

Repasa. A organización territorial de España 



 

  

1. O volume da poboación española 

2. A distribución da poboación española 

3. Descubre. A estrutura da poboación española 

4. Dinámicas e tendencias da poboación española 

5. O poboaamento rural e o poboamento urbano 

6. Estudio de caso. O despoboamento nas zonas rurais 

7. Análise de problemas: o reto dunha poboación avellentada 

 

UNIDADE 5 AS SOCIEDADES HUMANAS E OS FENÓMENOS MIGRATORIOS 

1. A organización das sociedades 

2. Descubre. A evolución da sociedade humana 

3. A diversidade das sociedades, europea e española 

4. As migracións hoxe  

5. Os efectos das migracións  

6. España: país de emigrantes, país de inmigrantes 

7. Análise de problemas. Quen emigra fóra de España? 

 

UNIDADE 6. AS CIDADES E OS PROCESOS DE URBANIZACIÓN 

1. Que se entende por cidade? 

2. A morfoloxía urbana 

3. As funcións urbanas 

4. Tipoloxía e xerarquía mundial das cidades  

5. As paisaxes urbanas  

6. Descubre. A cidade como ecosistema humano 

7. O espazo urbano español 

8. Estudo de caso. As smart cities en España 

9. Análise de problemas. Os problemas das grandes cidades  

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDADE 7: A FRAGMENTACIÓN DO MUNDO ANTIGO 

1. Pregunta clave. Que aconteceu co antigo Imperio romano? 

2. Descubre. O reino suevo de Galicia  

3. Un reino xermánico: os visigodos en Hispania 

4. Viaxa ao pasado. Valerio convértese en campasiño. 

5. Bizancio, o Imperio romano en Oriente 

6. O Imperio carolinxio 

7. Descubre. Como gobernou o seu Imperio Carlomagno? 

 

UNIDADE 8. A APARICIÓN DO ISLAM. UNIDADE 2. AL-ANDALUS 

1. Pregunta clave. Como se expandiu o Islam? 

2. A conquista de Al-Andalus 

3. A evolución de Al-Andalus (929-1492) 

4. Viaxa ao pasado. Hammal, un campesiño da alcaría 

5. Descubre. As cidades de Al-Andalus 

6. O enigma. Cantos libros tiña a biblioteca de al-Hakam? 

7. O recanto da arte. A arte andalusí 

 

UNIDADE 9. A EUROPA FEUDAL 

1. Pregunta clave. Como se organizaba a sociedade medieval? 



 

  

2. A monarquía feudal 

3. Descubre. Os privilexiados: a nobreza  

4. Viaja ao pasado. Rodrigo é armado cabaleiro  

5. Os privilexiados: o clero 

6. O feudo: señores e campesiños 

7. O enigma. Por que era tan dura a vida dos campesiños? 

 

UNIDADE 10. A ORIXE DOS PRIMEIROS REINOS PENINSULARES (SÉCULOS VIII-XIII) 

1. Pregunta clave. Como se formaron os primeiros reinos e condados cristiáns? 

2. De reino de Asturias a reino de León 

3. Descubre. O reino de Galicia  

4. Os condados e reinos pirenaicos. 

5. Descubre. O Camiño de Santiago 

6. O avance dos reinos cristiáns.  

7. Viaxa ao pasado. Gonzalo funda unha aldea.  

8. Sociedade e economía en Galicia. 

9. Descubre: A consolidación dos grandes reinos peninsulares 

 

 

TERCEIRO TRIMESTRE 

UNIDADE 11. A CULTURA E A ARTE DO ROMÁNICO 

1. Pregunta clave. Foi o Románico unha arte esencialmente relixiosa? 

2. A arquitectura románica 

3. Viaxa ao pasado. Frei Pedro, un monxe beneditino 

4. A pintura románica 

5. O enigma. Que mensaxes transmite a escultura? 

6. Descubre. O Románico na Península Ibérica 

7. Descubre. A arte románica en Galicia 

 

UNIDADE 12. AS CIDADES DA EUROPA MEDIEVAL 

1. Pregunta clave. Por que medraron as cidades? 

2. As cidades medievais 

3. Os grupos sociais  

4. Viaxa ao pasado. Un día no mercado da cidade  

5. A expansión comercial 

6. Europa na Baixa Idade Media 

7. O enigma. Que foi a Peste Negra? 

 

UNIDADE 13. OS GRANDES REINOS PENINSULARES (XIII-XV) 

1. Pregunta clave. Por que foi decisiva a batalla das Navas de Tolosa? 

2. Descubre. A repoboación dos novos territorios 

3. A Coroa de Castela  

4. Viaxa ao pasado. A trashumancia 

5. A Coroa de Aragón 

6. O enigma. Por que houbo guerras civís en Castela e Aragón? 

7. Descubre. A revolta irmandiña en Galicia 

8. Descubre. A Península Ibérica: crisol de culturas 

 

 



 

  

UNIDADE 14. A CULTURA E A ARTE DO GÓTICO 

1. Pregunta clave. Como se orixinou a arte gótica? 

2. A arquitectura gótica 

3. Viaja ao pasado. O Mestre André, construtor de catedrais 

4. A escultura e a pintura góticas 

5. Descubre. O Gótico na Península Ibérica 

6. Descubre. A arte gótica en Galicia Obradoiro de Historia – Síntese 

 

 



 

  

 

 3. CONTIDOS DA MATERIA PARA O SEGUNDO CURSO 

 3.4 CONTIDOS MÍNMOS ESIXIBLES PARA SUPERAR A MATERIA 

Coa fin de garantir o dereito do alumnado a que o seu rendemento escolar sexa valorado conforme a criterios de plena 

obxectividade, deberán facerse públicos os criterios xerais que se aplicaran para a avaliación das aprendizaxes, promoción e 

titulación. 

Informarase ao comezo do período lectivo sobre os contidos mínimos esixibles para a superación das diferentes materias del 

dependentes, os procedementos de recuperación e de apoio previstos, e os criterios de avaliación e procedementos de 

calificación aplicables. 

A continuación, e para cada unha das unidades deste curso, indícanse os contidos mínimos esixibles que o alumnado deberá ter 

adquirido para superar a materia de Xeografía e Historia no Segundo Curso da ESO: 

UNIDADE 1. O MARCO FÍSICO: ESPAÑA E GALICIA 

− AS UNIDADES DE RELEVO DE ESPAÑA 

− MARCO FÍSICO DA PENÍNSULA IBÉRICA 
 - O relevo insular 

- O relevo galego: 

- As paisaxes de España 

UNIDADE 2. NATUREZA E SOCIEDADE: HARMONÍAS, CRISES E IMPACTOS 

− O goce desigual dos recursos do planeta. 

− O desenvolvemento sostible e a conciencia ambiental. 

− A reflexión sobre os modelos de consumo e as relacións entre natureza e sociedade. 

UNIDADE 3.OS HABITANTES DO PLANETA 

− A distribución da poboación no planeta. 

− As pirámides de poboación. 

− Principais características dos diferentes modelos ou réximes demográficos. 

− A distribución e as características da poboación en Europa. 

UNIDADE 4. A POBOACIÓN ESPAÑOLA 

− Distribución e estrutura da poboación española. 

− O poboamento rural e o poboamento urbano en España. 

− A pirámide de idade na demografía española. 

− O problema do envellecemento da poboación en España. 

UNIDADE 5. AS SOCIEDADES HUMANAS E OS FENÓMENOS MIGRATORIOS 

− Características dos principais modelos de organización das sociedades. 

− A diversidade cultural e social nas sociedades europea e española. 

− As migracións no mundo actual. 

− Emigración e inmigración na España actual. 

 



 

  

UNIDADE 6. AS CIDADES E OS PROCESOS DE URBANIZACIÓN 

− O concepto de cidade. 

− A morfoloxía e as funcións urbanas. 

− A xerarquía mundial de cidades. 

− O espazo urbano español e os problemas das grandes cidades. 

UNIDADE 7. A FRAGMENTACIÓN DO MUNDO ANTIGO 

− Os principais reinos xermánicos europeos tras a fragmentación do Imperio romano de Occidente. 

− A chegada dos visigodos a España e o reino suevo de Galicia 

− Recoñecemento e localización do Imperio romano de Oriente. 

− Identificación de Carlomagno como emperador. 

UNIDADE 8. AL-ANDALUS 

− A expansión do Islam.  

− A conquista musulmá da Península Ibérica. 

− Etapas e formas de goberno na historia de Al-Andalus. 

− A economía e a organización social de Al-Andalus. 

− Trazos xerais da arte islámica e andalusí e identificar os monumentos 

UNIDADE 9. A EUROPA FEUDAL 

− As funcións da monarquía feudal. 

− A composición dos estamentos da sociedade medieval. 

− Os trazos distintivos do estamento nobiliario, a súa dedicación á guerra e o armamento que utilizaba. 

− O feudo e a vida dos campesiños durante a Idade Media. 

− A importancia da Igrexa na Idade Media. 

UNIDADE 10. A ORIXE DOS PRIMEIROS REINOS PENINSULARES (SÉCULOS VIII-XIII) 

− A evolución das fronteiras entre o mundo cristián e musulmán na Península Ibérica entre os séculos VIII e XII. 

− A creación e a evolución do primeiro reino independente aparecido dentro do dominio islámico: o reino de Asturias. 

− Os condados e os reinos pirenaicos. 

− O reino de León e o reino de Castela e León. 

− A Idade Media en Galicia: séculos VIII ao XIII. 

UNIDADE 11. A CULTURA E A ARTE DO ROMÁNICO 

− O carácter relixioso da arte románica. 

− As características básicas da arte románica. 

− A pintura, a escultura e a arquitectura románica. 

− As mostras máis destacadas do Románico na Península Ibérica e en Galicia. 

UNIDADE 12. AS CIDADES DA EUROPA MEDIEVAL 

− As razóns que estimularon o renacemento da vida urbana. 

− Os principais espazos da cidade medieval. 

− As actividades económicas que se realizaban na cidade medieval. 

− Os grupos sociais que habitaban a cidade medieval. 

− As causas da crise da Baixa Idade Media. 

UNIDADE 13.  OS GRANDES REINOS PENINSULARES (XIII-XV) 

− A relevancia da batalla das Navas de Tolosa. 



 

  

− As repoboacións entre os séculos XIII e XV. 

− Formación e institucións da Coroa de Castela e a Coroa de Aragón. 

− A diversidade de culturas na Península durante a Idade Media. 

UNIDADE 14. A CULTURA E A ARTE DO GÓTICO 

− A orixe e a conextualización histórica do Gótico. 

− As características básicas da arte gótica. 

− A pintura, a escultura e a arquitectura góticas. 

− As mostras máis destacadas do Gótico na Península Ibérica. 

−  

 



 

  

 

 4. COMPETENCIAS 

 4.1 CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

PARA A ETAPA E PARA O SEGUNDO CURSO DA ESO 

XEOGRAFÍA E HISTORIA: AS COMPETENCIAS CLAVE NO SEGUNDO CURSO DA ESO 

A aprendizaxe da Xeografía e Historia no Segundo Curso da ESO centrarase no desenvolvemento dos seguintes obxectivos 

competenciais para cada unha das competencias: 

1.  Competencias sociais e cívicas 

– Comprender o concepto de tempo histórico.  

– Identificar a relación multicausal dun feito histórico e as súas consecuencias.  

– Coñecer as grandes etapas e os principais acontecementos da Idade Media. 

– Comprender o funcionamento das sociedades, o seu pasado histórico, a súa evolución e transformacións. 

– Desenvolver a empatía mediante a comprensión das accións humanas do pasado. 

– Expresarse de forma asertiva e amosar unha actitude favorable ao diálogo e ao traballo cooperativo. 

2. Conciencia e expresións culturais 

– Comprender a función que as artes tiveron e teñen na vida dos seres humanos. 

– Recoñecer os diferentes estilos da arte medieval e moderna e os valores estéticos que expresan. 

– Analizar obras de arte de forma técnica e identificar o contexto histórico que explica a súa aparición. 

– Desenvolver unha actitude activa en relación coa conservación e a protección do patrimonio histórico. 

3. Comunicación lingüística 

– Utilizar adecuadamente o vocabulario propio das ciencias sociais para construír un discurso preciso. 

– Desenvolver a empatía e interesarse por coñecer e escoitar opinións distintas á propia. 

– Utilizar diferentes variantes do discurso, en especial, a descrición e a argumentación.  

– Ler e interpretar textos de tipoloxía diversa, linguaxes icónicas, simbólicas e de representación. 

4. Competencia dixital 

– Relacionar e comparar a información procedente de diversas fontes: escritas, gráficas, audiovisuais, etc. 

– Contrastar a información obtida e desenvolver un pensamento crítico e creativo.  

– Elaborar a información transformando os datos recollidos e traducíndoos a outro formato ou linguaxe.  

– Empregar as posibilidades que ofrecen as tecnoloxías da información e a comunicación na procura e o procesamento da 

información. 

5. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

– Elaborar e interpretar eixes cronolóxicos. 

– Analizar e comprender os datos cuantitativos recollidos en táboas, gráficos e diagramas. 

– Facer cálculos matemáticos de números enteiros e porcentaxes para chegar a conclusións cuantitativas.  

– Identificar e localizar os ámbitos xeopolíticos, económicos e culturais nos que se enmarcan os acontecementos da Idade 

Media.  

– Coñecer os distintos usos do espazo e dos recursos que fixeron as sociedades ao longo dos períodos históricos estudados. 

6. Aprender a aprender 

– Desenvolver unha visión estratéxica dos problemas, anticipar posibles escenarios e consecuencias futuras das accións 

individuais e/ou sociais. 

– Buscar explicacións multicausais para comprender os fenómenos sociais e avaliar as súas consecuencias. 

– Utilizar distintas estratexias para organizar, memorizar e recuperar a información: esquemas, resumos, etc.   

– Participar en debates e contrastar as opinións persoais coas do resto dos compañeiros.  

– Desenvolver o gusto pola aprendizaxe continua e a actualización permanente. 



 

  

7. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

– Asumir responsabilidades e tomar decisións con respecto á planificación do proceso de resolución das actividades 

propostas.  

– Interpretar adecuadamente as particularidades de cada situación e de cada problema estudado.  

– Saber argumentar de forma lóxica e coherente as explicacións dos conceptos e fenómenos estudados. 

– Autorregular a propia aprendizaxe: tomar conciencia do que se sabe e do que falta por aprender; e realizar autoavaliacións 

do propio traballo.  

 



 

  

 

 4. COMPETENCIAS 

 4.2 AVALIACIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
COMPET. 

CLAVE 

CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
TE- 

MAS 
ACTIVI- 

DADES 

1. Com. 

lingüíst. 

Bloque 3 Crit. AvalB3.9. Analizar a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns, nos seus aspectos 

socioeconómicos, políticos e culturais. 

Est. Apr. XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media. 

T. 02 P. 043 A. 

03 

1. Com. 

lingüíst. 

Bloque 3 Crit. AvalB3.9. Analizar a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns, nos seus aspectos 

socioeconómicos, políticos e culturais. 

Est. Apr. XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media. 

T. 02  P. 044 A. 

07 

1. Com. 

lingüíst. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no 

contexto adecuado. 

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

T. 03 P. 062 A. 

01 

1. Com. 

lingüíst. 

Bloque 2 Crit. B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, evolución e dinámica, e 

ás súas migracións e políticas de poboación. 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. 

T. 09 P. 183 A. 

06 

1. Com. 

lingüíst. 

Bloque 2 Crit. B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, evolución e dinámica, e 

ás súas migracións e políticas de poboación. 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. 

T. 09 P. 189 A. 

02 

1. Com. 

lingüíst. 

Bloque 2 Crit. B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, evolución e dinámica, e 

ás súas migracións e políticas de poboación. 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. 

T. 09 P. 189 A. 

03 

1. Com. 

lingüíst. 

Bloque 2 Crit. B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, evolución e dinámica, e 

ás súas migracións e políticas de poboación. 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. 

T. 10 P. 201 A. 

01 

1. Com. 

lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Aval B2.6. Comprender o proceso de urbanización, os seus proles e os seus contras en 

Europa. 

Est. Apr. XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa. 

T. 10 P. 207 A. 

02 

1. Com. 

lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.3. Analizar as características da poboación española, a súa distribución, dinámica 

e evolución, e os movementos migratorios. 

Est. Apr. XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas. 

T. 10 P. 209 A. 

02 

1. Com. 

lingüíst. 

Bloque 2 Crit. B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, evolución e dinámica, e 

ás súas migracións e políticas de poboación. 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. 

T. 10 P. 212 A. 

03 

1. Com. 

lingüíst. 

Bloque 2 Crit. B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, evolución e dinámica, e 

ás súas migracións e políticas de poboación. 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. 

T. 11 P. 217 A. 

08 

1. Com. 

lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comentar a información en mapas do mundo sobre a densidade de poboación e 

as migracións. 

Est. Apr. XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento. 

T. 11 P. 223 A. 

07 

1. Com. 

lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.3. Analizar as características da poboación española, a súa distribución, dinámica 

e evolución, e os movementos migratorios. 

Est. Apr. XHB2.3.2. Analiza en distintos medios os movementos migratorios nas últimas tres décadas en 

España. 

T. 11 P. 229 A. 

04 

1. Com. 

lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Aval B2.6. Comprender o proceso de urbanización, os seus proles e os seus contras en 

Europa. 

Est. Apr. XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa. 

T. 12 P. 237 A. 

05 

1. Com. 

lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Aval B2.6. Comprender o proceso de urbanización, os seus proles e os seus contras en 

Europa. 

Est. Apr. XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa. 

T. 12 P. 241 A. 

01 

1. Com. 

lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Aval B2.6. Comprender o proceso de urbanización, os seus proles e os seus contras en 

Europa. 

Est. Apr. XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades do noso continente. 

T. 12 P. 245 A. 

02 

1. Com. 

lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.7. Recoñecer as características das cidades españolas e galegas, e as formas de 

ocupación do espazo urbano. 

Est. Apr. XHB2.7.1. Interpreta textos que expliquen as características das cidades de España e de Galicia, 

axudándose de internet ou de medios de comunicación escrita. 

T. 12 P. 249 A. 

02 



 

  

COMPET. 

CLAVE 

CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
TE- 

MAS 
ACTIVI- 

DADES 

1. Com. 

lingüíst. 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente español 

e galego, e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais 

actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 12 P. 253 A. 

03 

1. Com. 

lingüíst. 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente español 

e galego, e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais 

actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 13 P. 261 A. 

04 

1. Com. 

lingüíst. 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente español 

e galego, e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais 

actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 13 P. 261 A. 

05 

1. Com. 

lingüíst. 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente español 

e galego, e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais 

actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 13 P. 261 A. 

06 

1. Com. 

lingüíst. 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente español 

e galego, e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais 

actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 13 P. 262 A. 

01 

1. Com. 

lingüíst. 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente español 

e galego, e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais 

actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 13 P. 265 A. 

01 

1. Com. 

lingüíst. 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente español 

e galego, e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais 

actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 13 P. 265 A. 

02 

1. Com. 

lingüíst. 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente español 

e galego, e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais 

actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 13 P. 265 A. 

07 

1. Com. 

lingüíst. 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente español 

e galego, e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais 

actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 13 P. 265 A. 

08 

1. Com. 

lingüíst. 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente español 

e galego, e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais 

actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 13 P. 267 A. 

05 

1. Com. 

lingüíst. 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente español 

e galego, e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais 

actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 13 P. 271 A. 

03 

1. Com. 

lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.10. Coñecer e analizar os problemas e os retos ambientais que afronta España, a 

súa orixe e as posibles vías para afrontar estes problemas. 

Est. Apr. XHB2.10.1. Compara paisaxes humanizadas españolas segundo a súa actividade económica. 

T. 13 P. 271 A. 

03 

1. Com. 

lingüíst. 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente español 

e galego, e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais 

actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 13 P. 271 A. 

05 

1. Com. 

lingüíst. 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente español 

e galego, e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais 

actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 13 P. 274 A. 

00 

Aprende 

a… 

2. Mat. e 

Cienc. e 

Tecn. 

Bloque 3 Crit. AvalB3.9. Analizar a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns, nos seus aspectos 

socioeconómicos, políticos e culturais. 

Est. Apr. XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media. 

T. 02 P. 044 A. 

04 

2. Mat. e 

Cienc. e 

Tecn. 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.5. Sinalar nun mapamundi as grandes áreas urbanas, e identificar e comentar o 

papel das cida des mundiais como dinamizadoras da economía das súas rexións. 

Est. Apr. XHB2.5.2. Sitúa no mapa do mundo as vinte cidades máis poboadas, di a que país pertencen e 

explica a súa posición económica. 

T. 09 P. 173 A. 

06 



 

  

COMPET. 

CLAVE 

CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
TE- 

MAS 
ACTIVI- 

DADES 

2. Mat. e 

Cienc. e 

Tecn. 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comentar a información en mapas do mundo sobre a densidade de poboación e 

as migracións. 

Est. Apr. XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial os continentes e as áreas máis densamente poboadas. 

T. 09 P. 190 A. 

05 

2. Mat. e 

Cienc. e 

Tecn. 

Bloque 2 Crit. Aval B2.6. Comprender o proceso de urbanización, os seus proles e os seus contras en 

Europa. 

Est. Apr. XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades do noso continente. 

T. 10 P. 207 A. 

05 

2. Mat. e 

Cienc. e 

Tecn. 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comentar a información en mapas do mundo sobre a densidade de poboación e 

as migracións. 

Est. Apr. XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento. 

T. 11 P. 231 A. 

01 

2. Mat. e 

Cienc. e 

Tecn. 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comentar a información en mapas do mundo sobre a densidade de poboación e 

as migracións. 

Est. Apr. XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial os continentes e as áreas máis densamente poboadas. 

T. 12 P. 237 A. 

01 

2. Mat. e 

Cienc. e 

Tecn. 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente español 

e galego, e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais 

actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 12 P. 251 A. 

03 

2. Mat. e 

Cienc. e 

Tecn. 

Bloque 2 Crit. Aval B2.6. Comprender o proceso de urbanización, os seus proles e os seus contras en 

Europa. 

Est. Apr. XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades do noso continente. 

T. 12 P. 254 A. 

00 

Aprende 

a... 

2. Mat. e 

Cienc. e 

Tecn. 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente español 

e galego, e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais 

actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 13 P. 271 A. 

02 

3. Comp. 

Dixital 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comentar a información en mapas do mundo sobre a densidade de poboación e 

as migracións. 

Est. Apr. XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial os continentes e as áreas máis densamente poboadas. 

T. 09 P. 173 A. 

03 

3. Comp. 

Dixital 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.5. Sinalar nun mapamundi as grandes áreas urbanas, e identificar e comentar o 

papel das cida des mundiais como dinamizadoras da economía das súas rexións. 

Est. Apr. XHB2.5.2. Sitúa no mapa do mundo as vinte cidades máis poboadas, di a que país pertencen e 

explica a súa posición económica. 

T. 09 P. 174 A. 

03 

3. Comp. 

Dixital 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comentar a información en mapas do mundo sobre a densidade de poboación e 

as migracións. 

Est. Apr. XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento. 

T. 09 P. 187 A. 

04 

3. Comp. 

Dixital 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.3. Analizar as características da poboación española, a súa distribución, dinámica 

e evolución, e os movementos migratorios. 

Est. Apr. XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas. 

T. 10 P. 209 A. 

03 

3. Comp. 

Dixital 

Bloque 2 Crit. B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, evolución e dinámica, e 

ás súas migracións e políticas de poboación. 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. 

T. 10 P. 212 A. 

04 

3. Comp. 

Dixital 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.3. Analizar as características da poboación española, a súa distribución, dinámica 

e evolución, e os movementos migratorios. 

Est. Apr. XHB2.3.2. Analiza en distintos medios os movementos migratorios nas últimas tres décadas en 

España. 

T. 11 P. 229 A. 

06 

3. Comp. 

Dixital 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comentar a información en mapas do mundo sobre a densidade de poboación e 

as migracións. 

Est. Apr. XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento. 

T. 11 P. 232 A. 

04 

3. Comp. 

Dixital 

Bloque 2 Crit. Aval B2.6. Comprender o proceso de urbanización, os seus proles e os seus contras en 

Europa. 

Est. Apr. XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades do noso continente. 

T. 12 P. 243 A. 

07 

3. Comp. 

Dixital 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.7. Recoñecer as características das cidades españolas e galegas, e as formas de 

ocupación do espazo urbano. 

Est. Apr. XHB2.7.1. Interpreta textos que expliquen as características das cidades de España e de Galicia, 

axudándose de internet ou de medios de comunicación escrita. 

T. 12 P. 249 A. 

07 

3. Comp. 

Dixital 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente español 

e galego, e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais 

actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 12 P. 251 A. 

04 

3. Comp. 

Dixital 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente español 

e galego, e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais 

actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 12 P. 253 A. 

04 



 

  

COMPET. 

CLAVE 

CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
TE- 

MAS 
ACTIVI- 

DADES 

3. Comp. 

Dixital 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente español 

e galego, e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais 

actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 13 P. 261 A. 

07 

3. Comp. 

Dixital 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente español 

e galego, e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais 

actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 13 P. 265 A. 

09 

3. Comp. 

Dixital 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comentar a información en mapas do mundo sobre a densidade de poboación e 

as migracións. 

Est. Apr. XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento. 

T. 13 P. 269 A. 

09 

3. Comp. 

Dixital 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente español 

e galego, e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais 

actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 13 P. 271 A. 

04 

3. Comp. 

Dixital 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.9. Identificar as principais paisaxes humanizadas españolas e galegas, e 

identificalas por comunidades autónomas. 

Est. Apr. XHB2.9.1. Clasifica as principais paisaxes humanizadas españolas a través de imaxes. 

T. 13 P. 271 A. 

04 

3. Comp. 

Dixital 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente español 

e galego, e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais 

actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 13 P. 276 A. 

03 

3. Comp. 

Dixital 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente español 

e galego, e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais 

actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 13 P. 276 A. 

04 

4. Apr. a 

Apr. 
Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 01 P. 009 A. 

05 

4. Apr. a 

Apr. 
Bloque 3 Crit. Aval. B3.7. Describir a nova situación económica, social e política dos reinos xermánicos. 

Est. Apr. XHB3.7.1. Compara as formas de vida (en diversos aspectos) do Imperio Romano coas dos 

reinos germánicos 

T. 01 P. 011 A. 

05 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.7. Describir a nova situación económica, social e política dos reinos xermánicos. 

Est. Apr. XHB3.7.1. Compara as formas de vida (en diversos aspectos) do Imperio Romano coas dos 

reinos germánicos 

T. 01 P. 013 A. 

02 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.7. Describir a nova situación económica, social e política dos reinos xermánicos. 

Est. Apr. XHB3.7.1. Compara as formas de vida (en diversos aspectos) do Imperio Romano coas dos 

reinos germánicos 

T. 01 P. 013 A. 

03 

4. Apr. a 

Apr. 
Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 01  P. 017 A. 

04 

4. Apr. a 

Apr. 
Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 01 P. 021 A. 

04 

4. Apr. a 

Apr. 
Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 01 P. 023 A. 

03 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 
T. 01 P. 023 A. 

04 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 02 P. 029 A. 

01 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns na 

Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 

T. 02 P. 031 A. 

02 



 

  

COMPET. 

CLAVE 

CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
TE- 

MAS 
ACTIVI- 

DADES 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns na 

Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 

T. 02 P. 033 A. 

02 

4. Apr. a 

Apr. 
Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 02 P. 044 A. 

05 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.7. Describir a nova situación económica, social e política dos reinos xermánicos. 

Est. Apr. XHB3.7.1. Compara as formas de vida (en diversos aspectos) do Imperio Romano coas dos 

reinos germánicos 

T. 03 P. 049 A. 

01 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 03 P. 051 A. 

02 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 03 P. 053 A. 

01 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 03 P. 057 A. 

03 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 03 P. 059 A. 

02 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 03 P. 061 A. 

03 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 03 P. 062 A. 

00  

Aprende 

a… 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

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

T. 03 P. 063 A. 

02 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.6. Caracterizar a alta Idade Media en Europa e recoñecer a dificultade da falta de 

fontes históricas neste período. 

Est. Apr. XHB3.6.1. Utiliza as fontes históricas e entende os límites do que se pode escribir sobre o 

pasado. 

T. 04 P. 069 A. 

04 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns na 

Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 

T. 04 P. 071 A. 

06 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns na 

Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 

T. 04 P. 073 A. 

05 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns na 

Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 

T. 04 P. 075 A. 

02 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 04 P. 075 A. 

04 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns na 

Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 

T. 04 P. 079 A. 

03 



 

  

COMPET. 

CLAVE 

CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
TE- 

MAS 
ACTIVI- 

DADES 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns na 

Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 

T. 04 P. 085 A. 

04 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 04 P. 086 A. 

00 

Aprende 

a… 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns na 

Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 

T. 04 P. 087 A. 

02 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 05 P. 099 A. 

05 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 05 P. 101 A. 

03 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 05 P. 106 A. 

00 

Aprende 

a… 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 05 P. 107 A. 

02 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 06 P. 113 A. 

03 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 06 P. 114 A. 

01 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 06 P. 117 A. 

06 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns na 

Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 

T. 07 P. 133 A. 

02 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns na 

Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 

T. 07 P. 133 A. 

03 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns na 

Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 

T. 07 P. 135 A. 

02 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns na 

Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 

T. 07 P. 139 A. 

05 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns na 

Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 

T. 07 P. 141 A. 

04 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns na 

Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 

T. 07 P. 143 A. 

01 



 

  

COMPET. 

CLAVE 

CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
TE- 

MAS 
ACTIVI- 

DADES 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns na 

Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 

T. 07 P. 148 A. 

00 

Aprende 

a… 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 07 P. 149 A. 

02 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 07 P. 150 A. 

06 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 08 P. 156 A. 

03 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 08 P. 159 A. 

02 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 08 P. 161 A. 

06 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comentar a información en mapas do mundo sobre a densidade de poboación e 

as migracións. 

Est. Apr. XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial os continentes e as áreas máis densamente poboadas. 

T. 09 P. 173 A. 

05 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 2 Crit. B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, evolución e dinámica, e 

ás súas migracións e políticas de poboación. 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. 

T. 09 P. 182 A. 

03 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 2 Crit. B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, evolución e dinámica, e 

ás súas migracións e políticas de poboación. 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. 

T. 09 P. 182 A. 

04 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 2 Crit. B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, evolución e dinámica, e 

ás súas migracións e políticas de poboación. 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. 

T. 09 P. 188 A. 

Aprende 

a... 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.3. Analizar as características da poboación española, a súa distribución, dinámica 

e evolución, e os movementos migratorios. 

Est. Apr. XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas. 

T. 10 P. 197 A. 

01 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.3. Analizar as características da poboación española, a súa distribución, dinámica 

e evolución, e os movementos migratorios. 

Est. Apr. XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas. 

T. 10 P. 197 A. 

02 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 2 Crit. B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, evolución e dinámica, e 

ás súas migracións e políticas de poboación. 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. 

T. 10 P. 201 A. 

02 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 2 Crit. B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, evolución e dinámica, e 

ás súas migracións e políticas de poboación. 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. 

T. 10 P. 202 A. 

02 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 2 Crit. Aval B2.6. Comprender o proceso de urbanización, os seus proles e os seus contras en 

Europa. 

Est. Apr. XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa. 

T. 10 P. 210 A. 

Aprende 

a... 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 2 Crit. B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, evolución e dinámica, e 

ás súas migracións e políticas de poboación. 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. 

T. 10 P. 211 A. 

01 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 2 Crit. B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, evolución e dinámica, e 

ás súas migracións e políticas de poboación. 

Est. Apr. XHB2.2.2. Compara entre países a poboación europea segundo a súa distribución, a súa 

evolución e a súa dinámica. 

T. 11 P. 219 A. 

01 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.3. Analizar as características da poboación española, a súa distribución, dinámica 

e evolución, e os movementos migratorios. 

Est. Apr. XHB2.3.2. Analiza en distintos medios os movementos migratorios nas últimas tres décadas en 

España. 

T. 11 P. 230 A. 

00 

Aprende 

a... 



 

  

COMPET. 

CLAVE 

CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
TE- 

MAS 
ACTIVI- 

DADES 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comentar a información en mapas do mundo sobre a densidade de poboación e 

as migracións. 

Est. Apr. XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento. 

T. 11 P. 231 A. 

02 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comentar a información en mapas do mundo sobre a densidade de poboación e 

as migracións. 

Est. Apr. XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento. 

T. 11 P. 232 A. 

03 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 2 Crit. Aval B2.6. Comprender o proceso de urbanización, os seus proles e os seus contras en 

Europa. 

Est. Apr. XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa. 

T. 12 P. 237 A. 

06 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 2 Crit. Aval B2.6. Comprender o proceso de urbanización, os seus proles e os seus contras en 

Europa. 

Est. Apr. XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa. 

T. 12 P. 239 A. 

02 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.5. Sinalar nun mapamundi as grandes áreas urbanas, e identificar e comentar o 

papel das cida des mundiais como dinamizadoras da economía das súas rexións. 

Est. Apr. XHB2.5.2. Sitúa no mapa do mundo as vinte cidades máis poboadas, di a que país pertencen e 

explica a súa posición económica. 

T. 12 P. 241 A. 

06 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.5. Sinalar nun mapamundi as grandes áreas urbanas, e identificar e comentar o 

papel das cida des mundiais como dinamizadoras da economía das súas rexións. 

Est. Apr. XHB2.5.2. Sitúa no mapa do mundo as vinte cidades máis poboadas, di a que país pertencen e 

explica a súa posición económica. 

T. 12 P. 243 A. 

02 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 2 Crit. Aval B2.6. Comprender o proceso de urbanización, os seus proles e os seus contras en 

Europa. 

Est. Apr. XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades do noso continente. 

T. 12 P. 243 A. 

04 

4. Apr. a 

Apr.  

Bloque 2 Crit. Aval B2.6. Comprender o proceso de urbanización, os seus proles e os seus contras en 

Europa. 

Est. Apr. XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades do noso continente. 

T. 12 P. 243 A. 

06 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 2 Crit. Aval B2.6. Comprender o proceso de urbanización, os seus proles e os seus contras en 

Europa. 

Est. Apr. XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades do noso continente. 

T. 12 P. 245 A. 

03 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente español 

e galego, e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais 

actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 12 P. 247 A. 

02 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente español 

e galego, e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais 

actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 12 P. 247 A. 

04 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente español 

e galego, e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais 

actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 12 P. 251 A. 

05 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente español 

e galego, e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais 

actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 12 P. 255 A. 

01 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente español 

e galego, e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais 

actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 12 P. 255 A. 

02 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 2 Crit. Aval B2.6. Comprender o proceso de urbanización, os seus proles e os seus contras en 

Europa. 

Est. Apr. XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa. 

T. 12 P. 256 A. 

04 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 2 Crit. Aval B2.6. Comprender o proceso de urbanización, os seus proles e os seus contras en 

Europa. 

Est. Apr. XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa. 

T. 12 P. 256 A. 

05 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente español 

e galego, e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais 

actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 13 P. 260 A. 

01 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente español 

e galego, e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais 

actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 13 P. 265 A. 

04 



 

  

COMPET. 

CLAVE 

CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
TE- 

MAS 
ACTIVI- 

DADES 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente español 

e galego, e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais 

actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 13 P. 267 A. 

01 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente español 

e galego, e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais 

actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 13 P. 267 A. 

03 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente español 

e galego, e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais 

actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 13 P. 267 A. 

06 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comentar a información en mapas do mundo sobre a densidade de poboación e 

as migracións. 

Est. Apr. XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento. 

T. 13 P. 269 A. 

08 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.8. Coñecer os principais espazos naturais protexidos a nivel peninsular e insular. 

Est. Apr. XHB2.8.1. Sitúa os parques naturais españois nun mapa, e explica a situación actual dalgúns 

deles. 

T. 13 P. 273 A. 

04 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente español 

e galego, e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais 

actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 13 P. 275 A. 

01 

4. Apr. a 

Apr. 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente español 

e galego, e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais 

actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 13 P. 275 A. 

02 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.7. Describir a nova situación económica, social e política dos reinos xermánicos. 

Est. Apr. XHB3.7.1. Compara as formas de vida (en diversos aspectos) do Imperio Romano coas dos 

reinos xermánicos 

T. 01 P. 007 A. 

02 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.4. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo e á 

vez no tempo (diacronía e sincronía). 

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

T. 01 P. 007 A. 

03 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.7. Describir a nova situación económica, social e política dos reinos xermánicos. 

Est. Apr. XHB3.7.1. Compara as formas de vida (en diversos aspectos) do Imperio Romano coas dos 

reinos germánicos 

T. 01 P. 009 A. 

01 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.3. Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos 

que determinaron cambios fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu 

estudo e a súa interpretación. 

Est. Apr. XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando 

para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade. 

T. 01 P. 009 A. 

02 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.7. Describir a nova situación económica, social e política dos reinos xermánicos. 

Est. Apr. XHB3.7.1. Compara as formas de vida (en diversos aspectos) do Imperio Romano coas dos 

reinos germánicos 

T. 01 P. 011 A. 

01 

5. Soc. e 

Cívicas 
Bloque 3 Crit. Aval. B3.7. Describir a nova situación económica, social e política dos reinos xermánicos. 

Est. Apr. XHB3.7.1. Compara as formas de vida (en diversos aspectos) do Imperio Romano coas dos 

reinos germánicos 

T. 01 P. 011 A. 

02 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 
T. 01 P. 013 A. 

04 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.3. Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos 

que determinaron cambios fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu 

estudo e a súa interpretación. 

Est. Apr. XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando 

para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade. 

T. 01 P. 015 A. 

01 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.6. Caracterizar a alta Idade Media en Europa e recoñecer a dificultade da falta de 

fontes históricas neste período. 

Est. Apr. XHB3.6.1. Utiliza as fontes históricas e entende os límites do que se pode escribir sobre o 

pasado. 

T. 01 P. 015 A. 

03 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.7. Describir a nova situación económica, social e política dos reinos xermánicos. 

Est. Apr. XHB3.7.1. Compara as formas de vida (en diversos aspectos) do Imperio Romano coas dos 

reinos germánicos 

T. 01 P. 017 A. 

02 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 
T. 01 P. 019 A. 

03 



 

  

COMPET. 

CLAVE 

CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
TE- 

MAS 
ACTIVI- 

DADES 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.4. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo e á 

vez no tempo (diacronía e sincronía). 

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

T. 01 P. 022 A. 

00 

Aprende 

a... 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.3. Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos 

que determinaron cambios fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu 

estudo e a súa interpretación. 

Est. Apr. XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 

T. 01 P. 023 A. 

02 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 01 P. 024 A. 

05 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.6. Caracterizar a alta Idade Media en Europa e recoñecer a dificultade da falta de 

fontes históricas neste período. 

Est. Apr. XHB3.6.1. Utiliza as fontes históricas e entende os límites do que se pode escribir sobre o 

pasado. 

T. 01 P. 024 A. 

06 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. AvalB3.9. Analizar a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns, nos seus aspectos 

socioeconómicos, políticos e culturais. 

Est. Apr. XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media. 

T. 02 P. 029 A. 

03 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. AvalB3.9. Analizar a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns, nos seus aspectos 

socioeconómicos, políticos e culturais. 

Est. Apr. XHB3.9.1. Comprende as orixes do Islam e o seu alcance posterior. 

T. 02 P. 029 A. 

05 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. AvalB3.9. Analizar a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns, nos seus aspectos 

socioeconómicos, políticos e culturais. 

Est. Apr. XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media. 

T. 02 P. 031 A. 

05 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.3. Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos 

que determinaron cambios fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu 

estudo e a súa interpretación. 

Est. Apr. XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 

T. 02 P. 033 A. 

01 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. AvalB3.9. Analizar a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns, nos seus aspectos 

socioeconómicos, políticos e culturais. 

Est. Apr. XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media. 

T. 02 P. 033 A. 

05 

5. Soc. e 

Cívicas 
Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 02 P. 033 A. 

06 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. AvalB3.9. Analizar a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns, nos seus aspectos 

socioeconómicos, políticos e culturais. 

Est. Apr. XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media. 

T. 02 P. 035 A. 

01 

5. Soc. e 

Cívicas 
Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 02 P. 035 A. 

03 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. AvalB3.9. Analizar a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns, nos seus aspectos 

socioeconómicos, políticos e culturais. 

Est. Apr. XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media. 

T. 02  P. 037 A. 

01 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. AvalB3.9. Analizar a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns, nos seus aspectos 

socioeconómicos, políticos e culturais. 

Est. Apr. XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media. 

T. 02  P. 037 A. 

02 

5. Soc. e 

Cívicas 
Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 02 P. 037 A. 

04 

5. Soc. e 

Cívicas 
Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 02 P. 037 A. 

06 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.3. Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos 

que determinaron cambios fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu 

estudo e a súa interpretación. 

Est. Apr. XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando 

para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade. 

T. 02 P. 041 A. 

03 



 

  

COMPET. 

CLAVE 

CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
TE- 

MAS 
ACTIVI- 

DADES 
5. Soc. e 

Cívicas 
Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 02 P. 041 A. 

04 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. AvalB3.9. Analizar a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns, nos seus aspectos 

socioeconómicos, políticos e culturais. 

Est. Apr. XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media. 

T. 02 P. 042 A. 

00 Apr.... 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.3. Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos 

que determinaron cambios fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu 

estudo e a súa interpretación. 

Est. Apr. XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando 

para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade. 

T. 02 P. 042 A. 

01 

5. Soc. e 

Cívicas 
Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 02 P. 043 A. 

02 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 
T. 03 P. 049 A. 

03 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 
T. 03 P. 051 A. 

01 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.7. Describir a nova situación económica, social e política dos reinos xermánicos. 

Est. Apr. XHB3.7.1. Compara as formas de vida (en diversos aspectos) do Imperio Romano coas dos 

reinos xermánicos 

T. 03 P. 051 A. 

05 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 
T. 03 P. 055 A. 

01 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 03 P. 055 A. 

02 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 
T. 03 P. 057 A. 

04 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 
T. 03 P. 057 A. 

05 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 
T. 03 P. 059 A. 

01 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 
T. 03 P. 059 A. 

05 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 
T. 03 P. 061 A. 

01 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 
T. 03 P. 061 A. 

06 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 
T. 03 P. 062 A. 

01 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 
T. 03 P. 063 A. 

02 
5. Soc. e 

Cívicas 
Bloque 3 Crit. Aval. B3.11. Entender o concepto de crise e as súas consecuencias económicas e sociais. 

Est. Apr. XHB3.11.1. Comprende o impacto dunha crise demográfica e económica nas sociedades 

medievais europeas. 

T. 03 P. 063 A. 

03 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 
T. 03 P. 063 A. 

04 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 
T. 03 P. 064 A. 

05 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 
T. 03 P. 064 A. 

06 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 03 P. 064 A. 

07 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns na 

Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 

T. 04 P. 069 A. 

01 



 

  

COMPET. 

CLAVE 

CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
TE- 

MAS 
ACTIVI- 

DADES 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns na 

Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 

T. 04 P. 069 A. 

05 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns na 

Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 

T. 04 P. 071 A. 

01 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 04 P. 071 A. 

03 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns na 

Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 

T. 04 P. 071 A. 

04 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns na 

Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 

T. 04 P. 073 A. 

02 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns na 

Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 

T. 04 P. 073 A. 

04 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns na 

Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 

T. 04 P. 075 A. 

05 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns na 

Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 

T. 04 P. 081 A. 

03 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns na 

Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 

T. 04 P. 081 A. 

04 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 
T. 04 P. 083 A. 

01 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns na 

Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 

T. 04 P. 083 A. 

02 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns na 

Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 

T. 04 P. 085 A. 

01 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns na 

Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 

T. 04 P. 085 A. 

02 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 04 P. 087 A. 

03 

5. Soc. e 

Cívicas 
Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 04 P. 088 A. 

06 

5. Soc. e 

Cívicas 
Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 05 P. 093 A. 

01 



 

  

COMPET. 

CLAVE 

CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
TE- 

MAS 
ACTIVI- 

DADES 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns na 

Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 

T. 05 P. 093 A. 

02 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 
T. 05 P. 093 A. 

03 
5. Soc. e 

Cívicas 
Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 05 P. 095 A. 

04 

5. Soc. e 

Cívicas 
Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 05 P. 097 A. 

01 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 
T. 05 P. 097 A. 

03 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 
T. 05 P. 097 A. 

05 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 05 P. 101 A. 

02 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 
T. 05 P. 101 A. 

06 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 05 P. 103 A. 

FichaArt 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 05 P. 105 A. 

03 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 
T. 05 P. 107 A. 

03 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 05 P. 108 A. 

05 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.3. Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos 

que determinaron cambios fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu 

estudo e a súa interpretación. 

Est. Apr. XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando 

para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade. 

T. 06 P. 113 A. 

04 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 
T. 06 P. 113 A. 

06 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 
T. 06 P. 116 A. 

01 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 
T. 06 P. 116 A. 

03 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 
T. 06 P. 117 A. 

06 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.4. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo e á 

vez no tempo (diacronía e sincronía). 

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

T. 06 P. 117 A. 

07 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 
T. 06 P. 119 A. 

01 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 
T. 06 P. 119 A. 

02 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 
T. 06 P. 119 A. 

04 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 06 P. 120 A. 

01 
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TE- 

MAS 
ACTIVI- 

DADES 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 
T. 06 P. 121 A. 

02 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 
T. 06 P. 121 A. 

05 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 
T. 06 P. 123 A. 

01 
5. Soc. e 

Cívicas 
Bloque 3 Crit. Aval. B3.11. Entender o concepto de crise e as súas consecuencias económicas e sociais. 

Est. Apr. XHB3.11.1. Comprende o impacto dunha crise demográfica e económica nas sociedades 

medievais europeas. 

T. 06 P. 123 A. 

04 

5. Soc. e 

Cívicas 
Bloque 3 Crit. Aval. B3.11. Entender o concepto de crise e as súas consecuencias económicas e sociais. 

Est. Apr. XHB3.11.1. Comprende o impacto dunha crise demográfica e económica nas sociedades 

medievais europeas. 

T. 06 P. 123 A. 

05 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.11. Entender o concepto de crise e as súas consecuencias económicas e sociais. 

Est. Apr. XHB3.11.1. Comprende o impacto dunha crise demográfica e económica nas sociedades 

medievais europeas. 

T. 06 P. 125 A. 

02 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.11. Entender o concepto de crise e as súas consecuencias económicas e sociais. 

Est. Apr. XHB3.11.1. Comprende o impacto dunha crise demográfica e económica nas sociedades 

medievais europeas. 

T. 06 P. 125 A. 

03 

5. Soc. e 

Cívicas 
Bloque 3 Crit. Aval. B3.11. Entender o concepto de crise e as súas consecuencias económicas e sociais. 

Est. Apr. XHB3.11.1. Comprende o impacto dunha crise demográfica e económica nas sociedades 

medievais europeas. 

T. 06 P. 125 A. 

05 

5. Soc. e 

Cívicas 
Bloque 3 Crit. Aval. B3.11. Entender o concepto de crise e as súas consecuencias económicas e sociais. 

Est. Apr. XHB3.11.1. Comprende o impacto dunha crise demográfica e económica nas sociedades 

medievais europeas. 

T. 06 P. 126 A. 

00 

Aprende 

a... 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 
T. 06 P. 127 A. 

01 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 06 P. 127 A. 

02 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 
T. 06 P. 127 A. 

03 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.3. Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos 

que determinaron cambios fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu 

estudo e a súa interpretación. 

Est. Apr. XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 

T. 06 P. 128 A. 

04 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 
T. 06 P. 128 A. 

05 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 07 P. 135 A. 

03 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 07 P. 135 A. 

05 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns na 

Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 

T. 07 P. 135 A. 

07 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns na 

Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 

T. 07 P. 137 A. 

01 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.4. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo e á 

vez no tempo (diacronía e sincronía). 

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

T. 07 P. 137 A. 

04 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns na 

Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 

T. 07 P. 137 A. 

06 
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TE- 
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DADES 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 07 P. 139 A. 

03 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.1. Recoñecer que o pasado non está "morto e enterrado", senón que determina o 

presente e os posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 

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

T. 07 P. 139 A. 

07 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 07 P. 139 A. 

07 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns na 

Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 

T. 07 P. 141 A. 

01 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns na 

Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 

T. 07 P. 141 A. 

05 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns na 

Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 

T. 07 P. 143 A. 

03 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns na 

Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 

T. 07 P. 143 A. 

05 

5. Soc. e 

Cívicas 
Bloque 3 Crit. Aval. B3.11. Entender o concepto de crise e as súas consecuencias económicas e sociais. 

Est. Apr. XHB3.11.1. Comprende o impacto dunha crise demográfica e económica nas sociedades 

medievais europeas. 

T. 07 P. 143 A. 

07 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns na 

Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 

T. 07 P. 145 A. 

01 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.3. Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos 

que determinaron cambios fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu 

estudo e a súa interpretación. 

Est. Apr. XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando 

para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade. 

T. 07 P. 145 A. 

04 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 07 P. 145 A. 

05 

5. Soc. e 

Cívicas 
Bloque 3 Crit. Aval. B3.4. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo e á 

vez no tempo (diacronía e sincronía). 

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

T. 07 P. 147 A. 

03 

5. Soc. e 

Cívicas 
Bloque 3 Crit. Aval. B3.4. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo e á 

vez no tempo (diacronía e sincronía). 

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

T. 07 P. 147 A. 

04 

5. Soc. e 

Cívicas 
Bloque 3 Crit. Aval. B3.11. Entender o concepto de crise e as súas consecuencias económicas e sociais. 

Est. Apr. XHB3.11.1. Comprende o impacto dunha crise demográfica e económica nas sociedades 

medievais europeas. 

T. 07 P. 148 A. 

01 

5. Soc. e 

Cívicas 
Bloque 3 Crit. Aval. B3.11. Entender o concepto de crise e as súas consecuencias económicas e sociais. 

Est. Apr. XHB3.11.1. Comprende o impacto dunha crise demográfica e económica nas sociedades 

medievais europeas. 

T. 07 P. 149 A. 

04 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.3. Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos 

que determinaron cambios fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu 

estudo e a súa interpretación. 

Est. Apr. XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando 

para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade. 

T. 07 P. 150 A. 

05 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 
T. 08 P. 155 A. 

01 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 
T. 08 P. 155 A. 

04 
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MAS 
ACTIVI- 
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5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 
T. 08 P. 159 A. 

03 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 08 P. 163 A. 

FichArt 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 
T. 08 P. 167 A. 

01 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 08 P. 167 A. 

02 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 
T. 08 P. 167 A. 

04 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 

T. 08 P. 168 A. 

06 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comentar a información en mapas do mundo sobre a densidade de poboación e 

as migracións. 

Est. Apr. XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial os continentes e as áreas máis densamente poboadas. 

T. 09 P. 173 A. 

01 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comentar a información en mapas do mundo sobre a densidade de poboación e 

as migracións. 

Est. Apr. XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial os continentes e as áreas máis densamente poboadas. 

T. 09 P. 173 A. 

02 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comentar a información en mapas do mundo sobre a densidade de poboación e 

as migracións. 

Est. Apr. XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial os continentes e as áreas máis densamente poboadas. 

T. 09 P. 173 A. 

04 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.5. Sinalar nun mapamundi as grandes áreas urbanas, e identificar e comentar o 

papel das cida des mundiais como dinamizadoras da economía das súas rexións. 

Est. Apr. XHB2.5.2. Sitúa no mapa do mundo as vinte cidades máis poboadas, di a que país pertencen e 

explica a súa posición económica. 

T. 09 P. 174 A. 

01 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.5. Sinalar nun mapamundi as grandes áreas urbanas, e identificar e comentar o 

papel das cida des mundiais como dinamizadoras da economía das súas rexións. 

Est. Apr. XHB2.5.2. Sitúa no mapa do mundo as vinte cidades máis poboadas, di a que país pertencen e 

explica a súa posición económica. 

T. 09 P. 174 A. 

02 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, evolución e dinámica, e 

ás súas migracións e políticas de poboación. 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. 

T. 09 P. 177 A. 

01 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, evolución e dinámica, e 

ás súas migracións e políticas de poboación. 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. 

T. 09 P. 177 A. 

02 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, evolución e dinámica, e 

ás súas migracións e políticas de poboación. 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. 

T. 09 P. 177 A. 

03 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, evolución e dinámica, e 

ás súas migracións e políticas de poboación. 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. 

T. 09 P. 179 A. 

02 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, evolución e dinámica, e 

ás súas migracións e políticas de poboación. 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. 

T. 09 P. 179 A. 

04 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, evolución e dinámica, e 

ás súas migracións e políticas de poboación. 

Est. Apr. XHB2.2.2. Compara entre países a poboación europea segundo a súa distribución, a súa 

evolución e a súa dinámica. 

T. 09 P. 181 A. 

01 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, evolución e dinámica, e 

ás súas migracións e políticas de poboación. 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. 

T. 09 P. 181 A. 

02 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, evolución e dinámica, e 

ás súas migracións e políticas de poboación. 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. 

T. 09 P. 182 A. 

02 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comentar a información en mapas do mundo sobre a densidade de poboación e 

as migracións. 

Est. Apr. XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial os continentes e as áreas máis densamente poboadas. 

T. 09 P. 183 A. 

05 



 

  

COMPET. 

CLAVE 

CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
TE- 

MAS 
ACTIVI- 

DADES 
5. Soc. e 

Cívicas 
Bloque 2 Crit. B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, evolución e dinámica, e 

ás súas migracións e políticas de poboación. 

Est. Apr. XHB2.2.2. Compara entre países a poboación europea segundo a súa distribución, a súa 

evolución e a súa dinámica. 

T. 09 P. 185 A. 

01 

5. Soc. e 

Cívicas 
Bloque 2 Crit. B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, evolución e dinámica, e 

ás súas migracións e políticas de poboación. 

Est. Apr. XHB2.2.2. Compara entre países a poboación europea segundo a súa distribución, a súa 

evolución e a súa dinámica. 

T. 09 P. 185 A. 

02 

5. Soc. e 

Cívicas 
Bloque 2 Crit. B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, evolución e dinámica, e 

ás súas migracións e políticas de poboación. 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. 

T. 09 P. 185 A. 

03 

5. Soc. e 

Cívicas 
Bloque 2 Crit. B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, evolución e dinámica, e 

ás súas migracións e políticas de poboación. 

Est. Apr. XHB2.2.2. Compara entre países a poboación europea segundo a súa distribución, a súa 

evolución e a súa dinámica. 

T. 09 P. 185 A. 

04 

5. Soc. e 

Cívicas 
Bloque 2 Crit. B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, evolución e dinámica, e 

ás súas migracións e políticas de poboación. 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. 

T. 09 P. 185 A. 

05 

5. Soc. e 

Cívicas 
Bloque 2 Crit. B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, evolución e dinámica, e 

ás súas migracións e políticas de poboación. 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. 

T. 09 P. 185 A. 

06 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comentar a información en mapas do mundo sobre a densidade de poboación e 

as migracións. 

Est. Apr. XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento. 

T. 09 P. 187 A. 

03 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.3. Analizar as características da poboación española, a súa distribución, dinámica 

e evolución, e os movementos migratorios. 

Est. Apr. XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas. 

T. 10 P. 194 A. 

01 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.3. Analizar as características da poboación española, a súa distribución, dinámica 

e evolución, e os movementos migratorios. 

Est. Apr. XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas. 

T. 10 P. 194 A. 

02 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.3. Analizar as características da poboación española, a súa distribución, dinámica 

e evolución, e os movementos migratorios. 

Est. Apr. XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas. 

T. 10 P. 194 A. 

03 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.3. Analizar as características da poboación española, a súa distribución, dinámica 

e evolución, e os movementos migratorios. 

Est. Apr. XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas. 

T. 10 P. 194 A. 

04 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.3. Analizar as características da poboación española, a súa distribución, dinámica 

e evolución, e os movementos migratorios. 

Est. Apr. XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas. 

T. 10 P. 197 A. 

05 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.3. Analizar as características da poboación española, a súa distribución, dinámica 

e evolución, e os movementos migratorios. 

Est. Apr. XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas. 

T. 10 P. 199 A. 

01 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.3. Analizar as características da poboación española, a súa distribución, dinámica 

e evolución, e os movementos migratorios. 

Est. Apr. XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas. 

T. 10 P. 199 A. 

02 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, evolución e dinámica, e 

ás súas migracións e políticas de poboación. 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. 

T. 10 P. 199 A. 

04 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, evolución e dinámica, e 

ás súas migracións e políticas de poboación. 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. 

T. 10 P. 199 A. 

08 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.3. Analizar as características da poboación española, a súa distribución, dinámica 

e evolución, e os movementos migratorios. 

Est. Apr. XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas. 

T. 10 P. 201 A. 

04 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.3. Analizar as características da poboación española, a súa distribución, dinámica 

e evolución, e os movementos migratorios. 

Est. Apr. XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas. 

T. 10 P. 202 A. 

01 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.3. Analizar as características da poboación española, a súa distribución, dinámica 

e evolución, e os movementos migratorios. 

Est. Apr. XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas. 

T. 10 P. 203 A. 

04 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.3. Analizar as características da poboación española, a súa distribución, dinámica 

e evolución, e os movementos migratorios. 

Est. Apr. XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas. 

T. 10 P. 203 A. 

05 



 

  

COMPET. 

CLAVE 

CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
TE- 

MAS 
ACTIVI- 

DADES 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.3. Analizar as características da poboación española, a súa distribución, dinámica 

e evolución, e os movementos migratorios. 

Est. Apr. XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas. 

T. 10 P. 203 A. 

06 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.3. Analizar as características da poboación española, a súa distribución, dinámica 

e evolución, e os movementos migratorios. 

Est. Apr. XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas. 

T. 10 P. 203 A. 

07 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.3. Analizar as características da poboación española, a súa distribución, dinámica 

e evolución, e os movementos migratorios. 

Est. Apr. XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas. 

T. 10 P. 203 A. 

09 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.3. Analizar as características da poboación española, a súa distribución, dinámica 

e evolución, e os movementos migratorios. 

Est. Apr. XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas. 

T. 10 P. 203 A. 

10 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. Aval B2.6. Comprender o proceso de urbanización, os seus proles e os seus contras en 

Europa. 

Est. Apr. XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa. 

T. 10 P. 205 A. 

01 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. Aval B2.6. Comprender o proceso de urbanización, os seus proles e os seus contras en 

Europa. 

Est. Apr. XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa. 

T. 10 P. 205 A. 

03 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. Aval B2.6. Comprender o proceso de urbanización, os seus proles e os seus contras en 

Europa. 

Est. Apr. XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa. 

T. 10 P. 205 A. 

05 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. Aval B2.6. Comprender o proceso de urbanización, os seus proles e os seus contras en 

Europa. 

Est. Apr. XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa. 

T. 10 P. 205 A. 

06 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. Aval B2.6. Comprender o proceso de urbanización, os seus proles e os seus contras en 

Europa. 

Est. Apr. XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa. 

T. 10 P. 207 A. 

01 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. Aval B2.6. Comprender o proceso de urbanización, os seus proles e os seus contras en 

Europa. 

Est. Apr. XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa. 

T. 10 P. 207 A. 

03 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.3. Analizar as características da poboación española, a súa distribución, dinámica 

e evolución, e os movementos migratorios. 

Est. Apr. XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas. 

T. 10 P. 209 A. 

01 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, evolución e dinámica, e 

ás súas migracións e políticas de poboación. 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. 

T. 11 P. 216 A. 

01 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, evolución e dinámica, e 

ás súas migracións e políticas de poboación. 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. 

T. 11 P. 216 A. 

03 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, evolución e dinámica, e 

ás súas migracións e políticas de poboación. 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. 

T. 11 P. 217 A. 

06 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. Aval B2.6. Comprender o proceso de urbanización, os seus proles e os seus contras en 

Europa. 

Est. Apr. XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades do noso continente. 

T. 11 P. 219 A. 

05 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, evolución e dinámica, e 

ás súas migracións e políticas de poboación. 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. 

T. 11 P. 221 A. 

04 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, evolución e dinámica, e 

ás súas migracións e políticas de poboación. 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. 

T. 11 P. 221 A. 

05 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, evolución e dinámica, e 

ás súas migracións e políticas de poboación. 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. 

T. 11 P. 221 A. 

08 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comentar a información en mapas do mundo sobre a densidade de poboación e 

as migracións. 

Est. Apr. XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento. 

T. 11 P. 223 A. 

05 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comentar a información en mapas do mundo sobre a densidade de poboación e 

as migracións. 

Est. Apr. XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento. 

T. 11 P. 223 A. 

06 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, evolución e dinámica, e 

ás súas migracións e políticas de poboación. 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. 

T. 11 P. 225 A. 

01 



 

  

COMPET. 

CLAVE 

CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
TE- 

MAS 
ACTIVI- 

DADES 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comentar a información en mapas do mundo sobre a densidade de poboación e 

as migracións. 

Est. Apr. XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento. 

T. 11 P. 225 A. 

02 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comentar a información en mapas do mundo sobre a densidade de poboación e 

as migracións. 

Est. Apr. XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento. 

T. 11 P. 225 A. 

03 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comentar a información en mapas do mundo sobre a densidade de poboación e 

as migracións. 

Est. Apr. XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento. 

T. 11 P. 225 A. 

04 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comentar a información en mapas do mundo sobre a densidade de poboación e 

as migracións. 

Est. Apr. XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento. 

T. 11 P. 225 A. 

05 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.3. Analizar as características da poboación española, a súa distribución, dinámica 

e evolución, e os movementos migratorios. 

Est. Apr. XHB2.3.2. Analiza en distintos medios os movementos migratorios nas últimas tres décadas en 

España. 

T. 11 P. 227 A. 

01 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.3. Analizar as características da poboación española, a súa distribución, dinámica 

e evolución, e os movementos migratorios. 

Est. Apr. XHB2.3.2. Analiza en distintos medios os movementos migratorios nas últimas tres décadas en 

España. 

T. 11 P. 227 A. 

02 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.3. Analizar as características da poboación española, a súa distribución, dinámica 

e evolución, e os movementos migratorios. 

Est. Apr. XHB2.3.2. Analiza en distintos medios os movementos migratorios nas últimas tres décadas en 

España. 

T. 11 P. 227 A. 

08 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.3. Analizar as características da poboación española, a súa distribución, dinámica 

e evolución, e os movementos migratorios. 

Est. Apr. XHB2.3.2. Analiza en distintos medios os movementos migratorios nas últimas tres décadas en 

España. 

T. 11 P. 229 A. 

01 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comentar a información en mapas do mundo sobre a densidade de poboación e 

as migracións. 

Est. Apr. XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial os continentes e as áreas máis densamente poboadas. 

T. 12 P. 237 A. 

02 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. Aval B2.6. Comprender o proceso de urbanización, os seus proles e os seus contras en 

Europa. 

Est. Apr. XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa. 

T. 12 P. 239 A. 

03 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. Aval B2.6. Comprender o proceso de urbanización, os seus proles e os seus contras en 

Europa. 

Est. Apr. XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa. 

T. 12 P. 239 A. 

04 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. Aval B2.6. Comprender o proceso de urbanización, os seus proles e os seus contras en 

Europa. 

Est. Apr. XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa. 

T. 12 P. 241 A. 

03 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.7. Recoñecer as características das cidades españolas e galegas, e as formas de 

ocupación do espazo urbano. 

Est. Apr. XHB2.7.1. Interpreta textos que expliquen as características das cidades de España e de Galicia, 

axudándose de internet ou de medios de comunicación escrita. 

T. 12 P. 249 A. 

05 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. Aval B2.6. Comprender o proceso de urbanización, os seus proles e os seus contras en 

Europa. 

Est. Apr. XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades do noso continente. 

T. 12 P. 251 A. 

01 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comentar a información en mapas do mundo sobre a densidade de poboación e 

as migracións. 

Est. Apr. XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento. 

T. 13 P. 263 A. 

04 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comentar a información en mapas do mundo sobre a densidade de poboación e 

as migracións. 

Est. Apr. XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento. 

T. 13 P. 263 A. 

06 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comentar a información en mapas do mundo sobre a densidade de poboación e 

as migracións. 

Est. Apr. XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento. 

T. 13 P. 269 A. 

05 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comentar a información en mapas do mundo sobre a densidade de poboación e 

as migracións. 

Est. Apr. XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento. 

T. 13 P. 269 A. 

06 

5. Soc. e 

Cívicas 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.8. Coñecer os principais espazos naturais protexidos a nivel peninsular e insular. 

Est. Apr. XHB2.8.1. Sitúa os parques naturais españois nun mapa, e explica a situación actual dalgúns 

deles. 

T. 13 P. 273 A. 

03 



 

  

COMPET. 

CLAVE 

CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
TE- 

MAS 
ACTIVI- 

DADES 

5. Soc. e 

Cívicas. 

Bloque 2 Crit. Aval B2.6. Comprender o proceso de urbanización, os seus proles e os seus contras en 

Europa. 

Est. Apr. XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades do noso continente. 

T. 12 P. 243 A. 

03 

7. Conc. e 

expr. cult. 

Bloque 3 Crit. AvalB3.9. Analizar a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns, nos seus aspectos 

socioeconómicos, políticos e culturais. 

Est. Apr. XHB3.9.1. Comprende as orixes do Islam e o seu alcance posterior. 

T. 01 P. 021 A. 

02 

7. Conc. e 

expr. cult. 

Bloque 3 Crit. AvalB3.9. Analizar a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns, nos seus aspectos 

socioeconómicos, políticos e culturais. 

Est. Apr. XHB3.9.1. Comprende as orixes do Islam e o seu alcance posterior. 

T. 01 P. 021 A. 

03 

7. Conc. e 

expr. cult. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.1. Recoñecer que o pasado non está "morto e enterrado", senón que determina o 

presente e os posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 

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

T. 02 P. 035 A. 

01 

7. Conc. e 

expr. cult. 

Bloque 3 Crit. AvalB3.9. Analizar a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns, nos seus aspectos 

socioeconómicos, políticos e culturais. 

Est. Apr. XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media. 

T. 02  P. 039 A. 

01 

7. Conc. e 

expr. cult. 

Bloque 3 Crit. AvalB3.9. Analizar a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns, nos seus aspectos 

socioeconómicos, políticos e culturais. 

Est. Apr. XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media. 

T. 02  P. 039 A. 

03 

7. Conc. e 

expr. cult. 

Bloque 3 Crit. AvalB3.9. Analizar a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns, nos seus aspectos 

socioeconómicos, políticos e culturais. 

Est. Apr. XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media. 

T. 02 P. 039 A. 

05 

7. Conc. e 

expr. cult. 

Bloque 3 Crit. AvalB3.9. Analizar a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns, nos seus aspectos 

socioeconómicos, políticos e culturais. 

Est. Apr. XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media. 

T. 02 P. 041 A. 

01 

7. Conc. e 

expr. cult. 

Bloque 3 Crit. AvalB3.9. Analizar a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns, nos seus aspectos 

socioeconómicos, políticos e culturais. 

Est. Apr. XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media. 

T. 02 P. 044 A. 

06 

7. Conc. e 

expr. cult. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns na 

Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 

Est. Apr. XHB3.10.2. Explica a importancia do Camiño de Santiago. 

T. 04 P. 077 A. 

02 

7. Conc. e 

expr. cult. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns na 

Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 

Est. Apr. XHB3.10.2. Explica a importancia do Camiño de Santiago. 

T. 04 P. 077 A. 

04 

7. Conc. e 

expr. cult. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns na 

Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 

Est. Apr. XHB3.10.2. Explica a importancia do Camiño de Santiago. 

T. 04 P. 077 A. 

05 

7. Conc. e 

expr. cult. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns na 

Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 

Est. Apr. XHB3.10.2. Explica a importancia do Camiño de Santiago. 

T. 04 P. 083 A. 

05 

7. Conc. e 

expr. cult. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.12. Comprender as características e as funcións da arte na Idade Media. 

Est. Apr. XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. 
T. 04 P. 086 A. 

01 

7. Conc. e 

expr. cult. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.1. Recoñecer que o pasado non está "morto e enterrado", senón que determina o 

presente e os posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 

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

T. 04 P. 088 A. 

06 

7. Conc. e 

expr. cult. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.12. Comprender as características e as funcións da arte na Idade Media. 

Est. Apr. XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. 
T. 05 P. 093 A. 

05 

7. Conc. e 

expr. cult. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.12. Comprender as características e as funcións da arte na Idade Media. 

Est. Apr. XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. 
T. 05 P. 095 A. 

01 

7. Conc. e 

expr. cult. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.12. Comprender as características e as funcións da arte na Idade Media. 

Est. Apr. XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. 
T. 05 P. 099 A. 

01 

7. Conc. e 

expr. cult. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.12. Comprender as características e as funcións da arte na Idade Media. 

Est. Apr. XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. 
T. 05 P. 099 A. 

03 

7. Conc. e 

expr. cult. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.12. Comprender as características e as funcións da arte na Idade Media. 

Est. Apr. XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. 
T. 05 P. 101 A. 

01 

7. Conc. e 

expr. cult. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.12. Comprender as características e as funcións da arte na Idade Media. 

Est. Apr. XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. 
T. 05 P. 103 A. 

02 

7. Conc. e 

expr. cult. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.12. Comprender as características e as funcións da arte na Idade Media. 

Est. Apr. XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. 
T. 05 P. 105 A. 

01 

7. Conc. e 

expr. cult. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.12. Comprender as características e as funcións da arte na Idade Media. 

Est. Apr. XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. 
T. 05 P. 105 A. 

02 

7. Conc. e 

expr. cult. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.12. Comprender as características e as funcións da arte na Idade Media. 

Est. Apr. XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. 
T. 05 P. 106 A. 

01 

7. Conc. e 

expr. cult. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.12. Comprender as características e as funcións da arte na Idade Media. 

Est. Apr. XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. 
T. 05 P. 108 A. 

04 



 

  

COMPET. 

CLAVE 

CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
TE- 

MAS 
ACTIVI- 

DADES 

7. Conc. e 

expr. cult. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.12. Comprender as características e as funcións da arte na Idade Media. 

Est. Apr. XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. 
T. 08 P. 155 A. 

05 

7. Conc. e 

expr. cult. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.12. Comprender as características e as funcións da arte na Idade Media. 

Est. Apr. XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. 
T. 08 P. 156 A. 

01 

7. Conc. e 

expr. cult. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.12. Comprender as características e as funcións da arte na Idade Media. 

Est. Apr. XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. 
T. 08 P. 160 A. 

01 

7. Conc. e 

expr. cult. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.12. Comprender as características e as funcións da arte na Idade Media. 

Est. Apr. XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. 
T. 08 P. 165 A. 

02 

7. Conc. e 

expr. cult. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.12. Comprender as características e as funcións da arte na Idade Media. 

Est. Apr. XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. 
T. 08 P. 165 A. 

03 

7. Conc. e 

expr. cult. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.12. Comprender as características e as funcións da arte na Idade Media. 

Est. Apr. XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. 
T. 08 P. 166 A. 

00 Apr… 

7. Conc. e 

expr. cult. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.12. Comprender as características e as funcións da arte na Idade Media. 

Est. Apr. XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. 
T. 08 P. 167 A. 

03 

7. Conc. e 

expr. cult. 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.12. Comprender as características e as funcións da arte na Idade Media. 

Est. Apr. XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. 
T. 08 P. 168 A. 

05 

7. Conc. e 

expr. cult. l 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.12. Comprender as características e as funcións da arte na Idade Media. 

Est. Apr. XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. 
T. 08 P. 165 A. 

05 

Zz Bloque 1 Crit. Aval B1.1. Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou nunha imaxe de satélite, 

utilizando datos de coordenadas xeográficas. 

Est. Apr. XHB1.1.1. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa de España e de Galicia, utilizando 

datos de coordenadas xeográficas. 

  

Zz Bloque 1 Crit. Aval. B1.2. Ter unha visión global do medio físico de España e de Galicia, e das súas 

características xerais. 

Est. Apr. XHB1.2.1. Enumera e describe as peculiaridades do medio físico español e galego. 

  

Zz Bloque 1 Crit. Aval. B1.3. Situar no mapa de España as unidades e os elementos principais do relevo 

peninsular, así como os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos. 

Est. Apr. XHB1.3.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo español. 

  

Zz Bloque 1 Crit. Aval. B1.3. Situar no mapa de España as unidades e os elementos principais do relevo 

peninsular, así como os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos. 

Est. Apr. XHB1.3.2. Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de España. 

  

Zz Bloque 1 Crit. Aval. B1.4. Situar no mapa de Galicia as unidades e os elementos principais do relevo, así 

como os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos. 

Est. Apr. XHB1.4.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo galego. 

  

Zz Bloque 1 Crit. Aval. B1.4. Situar no mapa de Galicia as unidades e os elementos principais do relevo, así 

como os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos. 

Est. Apr. XHB1.4.2. Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de Galicia. 

  

Zz Bloque 1 Crit. Aval. B1.5. Coñecer e describir os grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o 

espazo xeográfico español e galego. 

Est. Apr. XHB1.5.1. Localiza nun mapa os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos de España. 

  

Zz Bloque 1 Crit. Aval. B1.5. Coñecer e describir os grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o 

espazo xeográfico español e galego. 

Est. Apr. XHB1.5.2. Analiza e compara as zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e imaxes. 

  

Zz Bloque 1 Crit. Aval. B1.5. Coñecer e describir os grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o 

espazo xeográfico español e galego. 

Est. Apr. XHB1.5.3. Localiza nun mapa os espazos bioclimáticos de Galicia. 

  

Zz Bloque 1 Crit. Aval. B1.6. Coñecer os principais espazos naturais de España e de Galicia. 

Est. Apr. XHB1.6.1. Distingue e localiza nun mapa as paisaxes de España e de Galicia. 
  

Zz Bloque 2 Crit. Aval B2.4. Analiza as características da poboación de Galicia, a súa distribución, dinámica 

e evolución, e os movementos migratorios 

Est. Apr. XHB2.4.1. Coñece o proceso da emigración galega, as súas etapas e os destinos principais. 

  

Zz Bloque 2 Crit. Aval. B2.5. Sinalar nun mapamundi as grandes áreas urbanas, e identificar e comentar o 

papel das cidades mundiais como dinamizadoras da economía das súas rexións. 

Est. Apr. XHB2.5.1. Realiza un gráfico con datos da evolución do crecemento da poboación urbana no 

mundo. 

  

Zz Bloque 2 Crit. Aval. B2.8. Coñecer os principais espazos naturais protexidos a nivel peninsular e insular. 

Est. Apr. XHB2.8.2. Elabora gráficos de distinto tipo (lineais, de barra e de sectores) en soportes virtuais 

ou analóxicos, que reflictan información económica e demográfica de países ou áreas xeográficas a partir 

dos datos elixidos. 

  



 

  

    

 5. METODOLOXÍA. ORIENTACIÓNS DIDÁCTICAS 

 5.1. METODOLOXÍA XERAL E ESPECÍFICA 

No marco da súa Programación Didáctica os centros deben precisar en cada Curso os obxectivos que garanten as competencias 

clave, segundo o currículo, asumilos como obxectivos de centro e determinar a participación de cada unha das áreas do 

currículo na consecución das competencias.  

O carácter multidisciplinar de moitas das competencias afástase da concepción do currículo como un conxunto de 

compartimentos estancos entre as diversas áreas e materias e por iso require unha coordinación de actuacións docentes onde o 

traballo en equipo debe ser unha constante.  

Así, o desenvolvemento da Programación Didáctica de Centro require tanto procesos de formación e elaboración reflexiva e 

intelectual por parte do seu equipo docente, como diversas formas de traballo cooperativo. Estas formas deben ser respectuosas 

coa diversidade dos profesores e profesoras, pero xeradoras de ilusión por colaborar nun proxecto común ao que cada un 

achega o seu mellor saber facer profesional e aprende e comparte o saber facer con outros compañeiros e compañeiras.  

O currículo de cada Centro non se limitará ás competencias clave, aínda que as inclúa. No currículo haberá competencias clave 

fundamentais e outras que non o serán tanto para que cada alumno poida desenvolver ao máximo as súas potencialidades a 

partir dos Estándares de aprendizaxe propios de cada área ou materia. Non hai que esquecer que a función da escola é garantir 

uns mínimos para todos e, ao mesmo tempo, o máximo para cada alumno.  

O desenvolvemento de competencias vai acompañado dunha práctica pedagóxica esixente tanto para o alumnado como para o 

profesorado. Para o alumnado, porque se debe implicar na aprendizaxe e debe adquirir as habilidades que lle permitan construír os 

seus propios esquemas explicativos para comprender o mundo no que vive, construír a súa identidade persoal, interactuar en 

situacións variadas e continuar aprendendo.  

Para o docente, porque terá que despregar os recursos didácticos necesarios que permitan desenvolver os Estándares de 

aprendizaxe propios da área incluíndo o desenvolvemento das Competencias Clave, e poder alcanzar así os obxectivos do 

currículo. Non obstante, a pesar de que as competencias teñen un carácter transversal e interdisciplinar respecto ás disciplinas 

académicas, isto non debe impedir que desde cada área se determinen aprendizaxes específicas que resulten relevantes na 

consecución de competencias concretas.  

O docente deberá buscar situacións próximas aos alumnos para que estes poidan aplicar en diferentes contextos os contidos dos 

catro saberes que forman cada unha das competencias (saber, saber facer, saber ser e saber estar). Así mesmo, creará contextos 

e situacións que representen retos para os alumnos; que os inviten a cuestionarse os seus saberes actuais; que os obriguen 

ampliar a súa perspectiva e a contrastar os seus pareceres cos dos seus compañeiros, a xustificar e a interpretar con rigor, etc. 

Para traballar as competencias clave relacionadas co dominio emocional e as habilidades sociais terán un especial 

protagonismo as actividades de planificación e execución de tarefas en grupo que favorezan o diálogo, a escoita, a cooperación 

e a confrontación de opinións. 

A forma de avaliar o nivel de competencia alcanzado será a través da aplicación dos coñecementos e as habilidades traballadas. 

Agora ben, as competencias supoñen un dominio completo da actividade en cuestión; non son só habilidades, aínda que estas 

sempre estean presentes. Polo tanto, ademais das habilidades, teranse en conta tamén as actitudes e os elementos cognitivos.  

No marco da súa Programación Didáctica os centros teñen que precisar en cada Curso os obxectivos que garanten as 

competencias clave, segundo o currículo, asumilos como obxectivos de centro e determinar a participación de cada unha das 

áreas do currículo na consecución das competencias.  

Algunha unidade didáctica poderá traballarse a través de proxectos. 

 



 

  

 

 5. METODOLOXÍA. ORIENTACIÓNS DIDÁCTICAS 

 5.2. RECURSOS DIDÁCTICOS  

Recursos Didácticos 

Para cada tema os Recursos Didácticos dos que se dispón son os seguintes: 

1 Libro do Alumno e da Alumna 

EDIXGAL. Libro dixital Nettex, Edebé, Planeta 

2. Cadernos de Actividades 

Os Cadernos de Actividades serven para reforzar contidos básicos do Libro do Alumno e da Alumna. Por outro lado, en 

combinación co resto de materiais, constitúen un instrumento para atender as necesidades invididuais do alumnado, xa que 

permiten practicar aqueles coñecementos que secuencian os distintos temas. 

3. Recursos Didácticos 

Enderezos da Internet. Cada tema dispón de enderezos da Internet que serven para reforzar e complementar os contidos, 

habilidades e competencias traballadas en cada tema. 

Actividades de Avaliación Inicial. Unha páxina de actividades deseñadas para avaliar os coñecementos previos do alumnado 

antes de iniciar o estudo de cada un dos temas. 

Actividades de Reforzo e Ampliación. Unha páxina de actividades de reforzo e outra de ampliación permiten consolidar os 

coñecementos dos contidos do tema e ampliar algúns aspectos importantes. 

Actividades de Avaliación Final. Dez preguntas seguindo o modelo das avaliacións de diagnóstico para a Educación 

Secundaria Obrigatoria permiten avaliar o nivel de logro de cada un dos Estándares de Aprendizaxe acadados polos alumnos. 

Actividades de Avaliacións Trimestrais e Finais de curso. Estas actividades permitirán tanto realizar Avaliacións de conxunto 

cando o docente o considere conveniente como dispor de Probas de Recuperación para o alumnado que non superara a 

Avaliación continua. 

 

 

 

 

 



 

  

  

 6. AVALIACIÓN DO ALUMNADO 

 6. 1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Bloque 1 Crit. Aval B1.1. Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou nunha imaxe de satélite, utilizando datos de coordenadas 

xeográficas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. XHB1.1.1. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa de España e de Galicia, utilizando 

datos de coordenadas xeográficas. 

  

 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.2. Ter unha visión global do medio físico de España e de Galicia, e das súas características xerais. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. XHB1.2.1. Enumera e describe as peculiaridades do medio físico español e galego.   

 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.3. Situar no mapa de España as unidades e os elementos principais do relevo peninsular, así como os grandes 

conxuntos ou espazos bioclimáticos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. XHB1.3.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo español.   

Est. Apr. XHB1.3.2. Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de España.   

 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.4. Situar no mapa de Galicia as unidades e os elementos principais do relevo, así como os grandes conxuntos ou 

espazos bioclimáticos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. XHB1.4.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo galego.   

Est. Apr. XHB1.4.2. Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de Galicia.   

 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.5. Coñecer e describir os grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo xeográfico español e galego. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. XHB1.5.1. Localiza nun mapa os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos de España.   

Est. Apr. XHB1.5.2. Analiza e compara as zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e imaxes.   

Est. Apr. XHB1.5.3. Localiza nun mapa os espazos bioclimáticos de Galicia.   

 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.6. Coñecer os principais espazos naturais de España e de Galicia. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. XHB1.6.1. Distingue e localiza nun mapa as paisaxes de España e de Galicia.   

 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente español e galego, e as súas consecuencias. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais 

en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 
T. 12 P. 247 A. 02 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais 

en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 
T. 12 P. 247 A. 04 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais 

en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 
T. 12 P. 251 A. 03 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais 

en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 
T. 12 P. 251 A. 04 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais 

en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 
T. 12 P. 251 A. 05 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais 

en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 
T. 12 P. 253 A. 03 



 

  

Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente español e galego, e as súas consecuencias. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais 

en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 
T. 12 P. 253 A. 04 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais 

en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 
T. 12 P. 255 A. 01 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais 

en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 
T. 12 P. 255 A. 02 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais 

en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 
T. 13 P. 260 A. 01 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais 

en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 13 P. 261 A. 04 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais 

en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 13 P. 261 A. 05 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais 

en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 13 P. 261 A. 06 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais 

en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 13 P. 261 A. 07 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais 

en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 13 P. 262 A. 01 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais 

en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 13 P. 265 A. 01 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais 

en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 13 P. 265 A. 02 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais 

en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 13 P. 265 A. 04 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais 

en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 13 P. 265 A. 07 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais 

en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 13 P. 265 A. 08 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais 

en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 13 P. 265 A. 09 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais 

en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 13 P. 267 A. 01 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais 

en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 13 P. 267 A. 03 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais 

en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 13 P. 267 A. 05 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais 

en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 13 P. 267 A. 06 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais 

en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 13 P. 271 A. 02 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais 

en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 13 P. 271 A. 03 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais 

en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 13 P. 271 A. 04 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais 

en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 13 P. 271 A. 05 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais 

en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 13 P. 274 A. 00 

Aprende a… 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais 

en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 13 P. 275 A. 01 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais 

en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 13 P. 275 A. 02 



 

  

Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente español e galego, e as súas consecuencias. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais 

en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 13 P. 276 A. 03 

Est. Apr. XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais 

en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 

T. 13 P. 276 A. 04 

 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comentar a información en mapas do mundo sobre a densidade de poboación e as migracións. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial os continentes e as áreas máis densamente poboadas. T. 09 P. 173 A. 01 

Est. Apr. XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial os continentes e as áreas máis densamente poboadas. T. 09 P. 173 A. 02 

Est. Apr. XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial os continentes e as áreas máis densamente poboadas. T. 09 P. 173 A. 03 

Est. Apr. XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial os continentes e as áreas máis densamente poboadas. T. 09 P. 173 A. 04 

Est. Apr. XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial os continentes e as áreas máis densamente poboadas. T. 09 P. 173 A. 05 

Est. Apr. XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial os continentes e as áreas máis densamente poboadas. T. 09 P. 183 A. 05 

Est. Apr. XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial os continentes e as áreas máis densamente poboadas. T. 09 P. 190 A. 05 

Est. Apr. XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial os continentes e as áreas máis densamente poboadas. T. 12 P. 237 A. 01 

Est. Apr. XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial os continentes e as áreas máis densamente poboadas. T. 12 P. 237 A. 02 

Est. Apr. XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento. T. 09 P. 187 A. 03 

Est. Apr. XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento. T. 09 P. 187 A. 04 

Est. Apr. XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento. T. 11 P. 223 A. 05 

Est. Apr. XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento. T. 11 P. 223 A. 06 

Est. Apr. XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento. T. 11 P. 223 A. 07 

Est. Apr. XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento. T. 11 P. 225 A. 02 

Est. Apr. XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento. T. 11 P. 225 A. 03 

Est. Apr. XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento. T. 11 P. 225 A. 04 

Est. Apr. XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento. T. 11 P. 225 A. 05 

Est. Apr. XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento. T. 11 P. 231 A. 01 

Est. Apr. XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento. T. 11 P. 231 A. 02 

Est. Apr. XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento. T. 11 P. 232 A. 03 

Est. Apr. XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento. T. 11 P. 232 A. 04 

Est. Apr. XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento. T. 13 P. 263 A. 04 

Est. Apr. XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento. T. 13 P. 263 A. 06 

Est. Apr. XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento. T. 13 P. 269 A. 05 

Est. Apr. XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento. T. 13 P. 269 A. 06 

Est. Apr. XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento. T. 13 P. 269 A. 08 

Est. Apr. XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento. T. 13 P. 269 A. 09 

 

Bloque 2 Crit. B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, evolución e dinámica, e ás súas migracións e políticas de 

poboación. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. T. 09 P. 177 A. 01 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. T. 09 P. 177 A. 02 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. T. 09 P. 177 A. 03 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. T. 09 P. 179 A. 02 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. T. 09 P. 179 A. 04 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. T. 09 P. 181 A. 02 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. T. 09 P. 182 A. 02 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. T. 09 P. 182 A. 03 



 

  

Bloque 2 Crit. B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, evolución e dinámica, e ás súas migracións e políticas de 

poboación. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. T. 09 P. 182 A. 04 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. T. 09 P. 183 A. 06 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. T. 09 P. 185 A. 03 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. T. 09 P. 185 A. 05 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. T. 09 P. 185 A. 06 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. T. 09 P. 188 A. Apr.. 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. T. 09 P. 189 A. 02 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. T. 09 P. 189 A. 03 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. T. 10 P. 199 A. 04 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. T. 10 P. 199 A. 08 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. T. 10 P. 201 A. 01 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. T. 10 P. 201 A. 02 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. T. 10 P. 202 A. 02 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. T. 10 P. 211 A. 01 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. T. 10 P. 212 A. 03 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. T. 10 P. 212 A. 04 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. T. 11 P. 216 A. 01 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. T. 11 P. 216 A. 03 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. T. 11 P. 217 A. 06 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. T. 11 P. 217 A. 08 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. T. 11 P. 221 A. 04 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. T. 11 P. 221 A. 05 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. T. 11 P. 221 A. 08 

Est. Apr. XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. T. 11 P. 225 A. 01 

Est. Apr. XHB2.2.2. Compara entre países a poboación europea segundo a súa distribución, a súa evolución e 

a súa dinámica. 
T. 09 P. 181 A. 01 

Est. Apr. XHB2.2.2. Compara entre países a poboación europea segundo a súa distribución, a súa evolución e 

a súa dinámica. 
T. 09 P. 185 A. 01 

Est. Apr. XHB2.2.2. Compara entre países a poboación europea segundo a súa distribución, a súa evolución e 

a súa dinámica. 
T. 09 P. 185 A. 02 

Est. Apr. XHB2.2.2. Compara entre países a poboación europea segundo a súa distribución, a súa evolución e 

a súa dinámica. 
T. 09 P. 185 A. 04 

Est. Apr. XHB2.2.2. Compara entre países a poboación europea segundo a súa distribución, a súa evolución e 

a súa dinámica. 
T. 11 P. 219 A. 01 

 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.3. Analizar as características da poboación española, a súa distribución, dinámica e evolución, e os movementos 

migratorios. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas. T. 10 P. 194 A. 01 

Est. Apr. XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas. T. 10 P. 194 A. 02 

Est. Apr. XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas. T. 10 P. 194 A. 03 

Est. Apr. XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas. T. 10 P. 194 A. 04 

Est. Apr. XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas. T. 10 P. 197 A. 01 

Est. Apr. XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas. T. 10 P. 197 A. 02 

Est. Apr. XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas. T. 10 P. 197 A. 05 

Est. Apr. XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas. T. 10 P. 199 A. 01 



 

  

Bloque 2 Crit. Aval. B2.3. Analizar as características da poboación española, a súa distribución, dinámica e evolución, e os movementos 

migratorios. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas. T. 10 P. 199 A. 02 

Est. Apr. XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas. T. 10 P. 201 A. 04 

Est. Apr. XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas. T. 10 P. 202 A. 01 

Est. Apr. XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas. T. 10 P. 203 A. 04 

Est. Apr. XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas. T. 10 P. 203 A. 05 

Est. Apr. XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas. T. 10 P. 203 A. 06 

Est. Apr. XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas. T. 10 P. 203 A. 07 

Est. Apr. XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas. T. 10 P. 203 A. 09 

Est. Apr. XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas. T. 10 P. 203 A. 10 

Est. Apr. XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas. T. 10 P. 209 A. 01 

Est. Apr. XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas. T. 10 P. 209 A. 02 

Est. Apr. XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas. T. 10 P. 209 A. 03 

Est. Apr. XHB2.3.2. Analiza en distintos medios os movementos migratorios nas últimas tres décadas en 

España. 
T. 11 P. 227 A. 01 

Est. Apr. XHB2.3.2. Analiza en distintos medios os movementos migratorios nas últimas tres décadas en 

España. 
T. 11 P. 227 A. 02 

Est. Apr. XHB2.3.2. Analiza en distintos medios os movementos migratorios nas últimas tres décadas en 

España. 
T. 11 P. 227 A. 08 

Est. Apr. XHB2.3.2. Analiza en distintos medios os movementos migratorios nas últimas tres décadas en 

España. 
T. 11 P. 229 A. 01 

Est. Apr. XHB2.3.2. Analiza en distintos medios os movementos migratorios nas últimas tres décadas en 

España. 
T. 11 P. 229 A. 04 

Est. Apr. XHB2.3.2. Analiza en distintos medios os movementos migratorios nas últimas tres décadas en 

España. 
T. 11 P. 229 A. 06 

Est. Apr. XHB2.3.2. Analiza en distintos medios os movementos migratorios nas últimas tres décadas en 

España. 
T. 11 P. 230 A. 00 

Aprende a... 

 

Bloque 2 Crit. Aval B2.4. Analiza as características da poboación de Galicia, a súa distribución, dinámica e evolución, e os movementos 

migratorios 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. XHB2.4.1. Coñece o proceso da emigración galega, as súas etapas e os destinos principais.   

 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.5. Sinalar nun mapamundi as grandes áreas urbanas, e identificar e comentar o papel das cidades mundiais como 

dinamizadoras da economía das súas rexións. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. XHB2.5.1. Realiza un gráfico con datos da evolución do crecemento da poboación urbana no 

mundo. 
  

Est. Apr. XHB2.5.2. Sitúa no mapa do mundo as vinte cidades máis poboadas, di a que país pertencen e 

explica a súa posición económica. 
T. 09 P. 173 A. 06 

Est. Apr. XHB2.5.2. Sitúa no mapa do mundo as vinte cidades máis poboadas, di a que país pertencen e 

explica a súa posición económica. 
T. 09 P. 174 A. 01 

Est. Apr. XHB2.5.2. Sitúa no mapa do mundo as vinte cidades máis poboadas, di a que país pertencen e 

explica a súa posición económica. 
T. 09 P. 174 A. 02 

Est. Apr. XHB2.5.2. Sitúa no mapa do mundo as vinte cidades máis poboadas, di a que país pertencen e 

explica a súa posición económica. 
T. 09 P. 174 A. 03 

Est. Apr. XHB2.5.2. Sitúa no mapa do mundo as vinte cidades máis poboadas, di a que país pertencen e 

explica a súa posición económica. 
T. 12 P. 241 A. 06 

Est. Apr. XHB2.5.2. Sitúa no mapa do mundo as vinte cidades máis poboadas, di a que país pertencen e 

explica a súa posición económica. 
T. 12 P. 243 A. 02 

 



 

  

Bloque 2 Crit. Aval B2.6. Comprender o proceso de urbanización, os seus proles e os seus contras en Europa. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa. T. 10 P. 205 A. 01 

Est. Apr. XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa. T. 10 P. 205 A. 03 

Est. Apr. XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa. T. 10 P. 205 A. 05 

Est. Apr. XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa. T. 10 P. 205 A. 06 

Est. Apr. XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa. T. 10 P. 207 A. 01 

Est. Apr. XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa. T. 10 P. 207 A. 02 

Est. Apr. XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa. T. 10 P. 207 A. 03 

Est. Apr. XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa. T. 10 P. 210 A. Apr... 

Est. Apr. XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa. T. 12 P. 237 A. 05 

Est. Apr. XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa. T. 12 P. 237 A. 06 

Est. Apr. XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa. T. 12 P. 239 A. 02 

Est. Apr. XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa. T. 12 P. 239 A. 03 

Est. Apr. XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa. T. 12 P. 239 A. 04 

Est. Apr. XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa. T. 12 P. 241 A. 01 

Est. Apr. XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa. T. 12 P. 241 A. 03 

Est. Apr. XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa. T. 12 P. 256 A. 04 

Est. Apr. XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa. T. 12 P. 256 A. 05 

Est. Apr. XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades do noso continente. T. 10 P. 207 A. 05 

Est. Apr. XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades do noso continente. T. 11 P. 219 A. 05 

Est. Apr. XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades do noso continente. T. 12 P. 243 A. 03 

Est. Apr. XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades do noso continente. T. 12 P. 243 A. 04 

Est. Apr. XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades do noso continente. T. 12 P. 243 A. 06 

Est. Apr. XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades do noso continente. T. 12 P. 243 A. 07 

Est. Apr. XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades do noso continente. T. 12 P. 245 A. 02 

Est. Apr. XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades do noso continente. T. 12 P. 245 A. 03 

Est. Apr. XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades do noso continente. T. 12 P. 251 A. 01 

Est. Apr. XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades do noso continente. T. 12 P. 254 A. 00 Ap... 

 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.7. Recoñecer as características das cidades españolas e galegas, e as formas de ocupación do espazo urbano. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. XHB2.7.1. Interpreta textos que expliquen as características das cidades de España e de Galicia, 

axudándose de internet ou de medios de comunicación escrita. 
T. 12 P. 249 A. 02 

Est. Apr. XHB2.7.1. Interpreta textos que expliquen as características das cidades de España e de Galicia, 

axudándose de internet ou de medios de comunicación escrita. 
T. 12 P. 249 A. 05 

Est. Apr. XHB2.7.1. Interpreta textos que expliquen as características das cidades de España e de Galicia, 

axudándose de internet ou de medios de comunicación escrita. 
T. 12 P. 249 A. 07 

 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.8. Coñecer os principais espazos naturais protexidos a nivel peninsular e insular. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. XHB2.8.1. Sitúa os parques naturais españois nun mapa, e explica a situación actual dalgúns deles. T. 13 P. 273 A. 03 

Est. Apr. XHB2.8.1. Sitúa os parques naturais españois nun mapa, e explica a situación actual dalgúns deles. T. 13 P. 273 A. 04 

Est. Apr. XHB2.8.2. Elabora gráficos de distinto tipo (lineais, de barra e de sectores) en soportes virtuais ou 

analóxicos, que reflictan información económica e demográfica de países ou áreas xeográficas a partir dos 

datos elixidos. 

  

 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.9. Identificar as principais paisaxes humanizadas españolas e galegas, e identificalas por comunidades autónomas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMAS ACTIVIDADES 



 

  

Bloque 2 Crit. Aval. B2.9. Identificar as principais paisaxes humanizadas españolas e galegas, e identificalas por comunidades autónomas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. XHB2.9.1. Clasifica as principais paisaxes humanizadas españolas a través de imaxes. T. 13 P. 271 A. 04 

 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.10. Coñecer e analizar os problemas e os retos ambientais que afronta España, a súa orixe e as posibles vías para 

afrontar estes problemas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. XHB2.10.1. Compara paisaxes humanizadas españolas segundo a súa actividade económica. T. 13 P. 271 A. 03 

 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.1. Recoñecer que o pasado non está "morto e enterrado", senón que determina o presente e os posibles futuros e 

espazos, ou inflúe neles. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do pasado. T. 02 P. 035 A. 01 

Est. Apr. XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do pasado. T. 04 P. 088 A. 06 

Est. Apr. XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do pasado. T. 07 P. 139 A. 07 

 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre interpretacións de fontes diversas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes históricas. T. 03 P. 063 A. 02 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 01 P. 009 A. 05 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 01  P. 017 A. 04 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 01 P. 021 A. 04 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 01 P. 023 A. 03 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 01 P. 024 A. 05 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 02 P. 029 A. 01 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 02 P. 033 A. 06 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 02 P. 035 A. 03 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 02 P. 037 A. 04 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 02 P. 037 A. 06 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 02 P. 041 A. 04 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 02 P. 043 A. 02 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 02 P. 044 A. 05 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 03 P. 051 A. 02 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 03 P. 053 A. 01 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 03 P. 055 A. 02 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 03 P. 057 A. 03 



 

  

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre interpretacións de fontes diversas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 03 P. 059 A. 02 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 03 P. 061 A. 03 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 03 P. 062 A. 00  

Aprende a… 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 03 P. 064 A. 07 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 04 P. 071 A. 03 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 04 P. 075 A. 04 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 04 P. 086 A. 00 

Aprende a… 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 04 P. 087 A. 03 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 04 P. 088 A. 06 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 05 P. 093 A. 01 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 05 P. 095 A. 04 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 05 P. 097 A. 01 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 05 P. 099 A. 05 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 05 P. 101 A. 02 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 05 P. 101 A. 03 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 05 P. 103 A. 

FichaArt 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 05 P. 105 A. 03 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 05 P. 106 A. 00 

Aprende a… 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 05 P. 107 A. 02 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 05 P. 108 A. 05 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 06 P. 113 A. 03 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 06 P. 114 A. 01 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 06 P. 117 A. 06 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 06 P. 120 A. 01 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 06 P. 127 A. 02 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 07 P. 135 A. 03 



 

  

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre interpretacións de fontes diversas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 07 P. 135 A. 05 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 07 P. 139 A. 03 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 07 P. 139 A. 07 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 07 P. 145 A. 05 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 07 P. 149 A. 02 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 07 P. 150 A. 06 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 08 P. 156 A. 03 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 08 P. 159 A. 02 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 08 P. 161 A. 06 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 08 P. 163 A. FichArt 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 08 P. 167 A. 02 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiaisou textuais. 
T. 08 P. 168 A. 06 

 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.3. Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos que determinaron cambios 

fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e a súa interpretación. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando 

para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade. 
T. 01 P. 009 A. 02 

Est. Apr. XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando 

para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade. 
T. 01 P. 015 A. 01 

Est. Apr. XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando 

para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade. 
T. 02 P. 041 A. 03 

Est. Apr. XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando 

para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade. 
T. 02 P. 042 A. 01 

Est. Apr. XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando 

para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade. 
T. 06 P. 113 A. 04 

Est. Apr. XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando 

para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade. 
T. 07 P. 145 A. 04 

Est. Apr. XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando 

para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade. 
T. 07 P. 150 A. 05 

Est. Apr. XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. T. 01 P. 023 A. 02 

Est. Apr. XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. T. 02 P. 033 A. 01 

Est. Apr. XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. T. 06 P. 128 A. 04 

 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.4. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo e á vez no tempo (diacronía e 

sincronía). 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos. T. 01 P. 007 A. 03 

Est. Apr. XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos. T. 01 P. 022 A. 00 

Aprende a... 



 

  

Bloque 3 Crit. Aval. B3.4. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo e á vez no tempo (diacronía e 

sincronía). 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos. T. 06 P. 117 A. 07 

Est. Apr. XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos. T. 07 P. 137 A. 04 

Est. Apr. XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos. T. 07 P. 147 A. 03 

Est. Apr. XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos. T. 07 P. 147 A. 04 

 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época. T. 03 P. 062 A. 01 

 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.6. Caracterizar a alta Idade Media en Europa e recoñecer a dificultade da falta de fontes históricas neste período. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. XHB3.6.1. Utiliza as fontes históricas e entende os límites do que se pode escribir sobre o pasado. T. 01 P. 015 A. 03 

Est. Apr. XHB3.6.1. Utiliza as fontes históricas e entende os límites do que se pode escribir sobre o pasado. T. 01 P. 024 A. 06 

Est. Apr. XHB3.6.1. Utiliza as fontes históricas e entende os límites do que se pode escribir sobre o pasado. T. 04 P. 069 A. 04 

 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.7. Describir a nova situación económica, social e política dos reinos xermánicos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. XHB3.7.1. Compara as formas de vida (en diversos aspectos) do Imperio Romano coas dos reinos 

xermánicos 
T. 01 P. 007 A. 02 

Est. Apr. XHB3.7.1. Compara as formas de vida (en diversos aspectos) do Imperio Romano coas dos reinos 

germánicos 
T. 01 P. 009 A. 01 

Est. Apr. XHB3.7.1. Compara as formas de vida (en diversos aspectos) do Imperio Romano coas dos reinos 

germánicos 
T. 01 P. 011 A. 01 

Est. Apr. XHB3.7.1. Compara as formas de vida (en diversos aspectos) do Imperio Romano coas dos reinos 

germánicos 
T. 01 P. 011 A. 02 

Est. Apr. XHB3.7.1. Compara as formas de vida (en diversos aspectos) do Imperio Romano coas dos reinos 

germánicos 
T. 01 P. 011 A. 05 

Est. Apr. XHB3.7.1. Compara as formas de vida (en diversos aspectos) do Imperio Romano coas dos reinos 

germánicos 
T. 01 P. 013 A. 02 

Est. Apr. XHB3.7.1. Compara as formas de vida (en diversos aspectos) do Imperio Romano coas dos reinos 

germánicos 
T. 01 P. 013 A. 03 

Est. Apr. XHB3.7.1. Compara as formas de vida (en diversos aspectos) do Imperio Romano coas dos reinos 

germánicos 
T. 01 P. 017 A. 02 

Est. Apr. XHB3.7.1. Compara as formas de vida (en diversos aspectos) do Imperio Romano coas dos reinos 

germánicos 
T. 03 P. 049 A. 01 

Est. Apr. XHB3.7.1. Compara as formas de vida (en diversos aspectos) do Imperio Romano coas dos reinos 

xermánicos 
T. 03 P. 051 A. 05 

 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. T. 01 P. 013 A. 04 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. T. 01 P. 019 A. 03 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. T. 01 P. 023 A. 04 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. T. 03 P. 049 A. 03 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. T. 03 P. 051 A. 01 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. T. 03 P. 055 A. 01 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. T. 03 P. 057 A. 04 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. T. 03 P. 057 A. 05 



 

  

Bloque 3 Crit. Aval. B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. T. 03 P. 059 A. 01 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. T. 03 P. 059 A. 05 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. T. 03 P. 061 A. 01 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. T. 03 P. 061 A. 06 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. T. 03 P. 062 A. 01 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. T. 03 P. 063 A. 02 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. T. 03 P. 063 A. 04 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. T. 03 P. 064 A. 05 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. T. 03 P. 064 A. 06 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. T. 04 P. 083 A. 01 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. T. 05 P. 093 A. 03 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. T. 05 P. 097 A. 03 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. T. 05 P. 097 A. 05 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. T. 05 P. 101 A. 06 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. T. 05 P. 107 A. 03 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. T. 06 P. 113 A. 06 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. T. 06 P. 116 A. 01 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. T. 06 P. 116 A. 03 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. T. 06 P. 117 A. 06 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. T. 06 P. 119 A. 01 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. T. 06 P. 119 A. 02 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. T. 06 P. 119 A. 04 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. T. 06 P. 121 A. 02 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. T. 06 P. 121 A. 05 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. T. 06 P. 123 A. 01 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. T. 06 P. 127 A. 01 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. T. 06 P. 127 A. 03 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. T. 06 P. 128 A. 05 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. T. 08 P. 155 A. 01 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. T. 08 P. 155 A. 04 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. T. 08 P. 159 A. 03 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. T. 08 P. 167 A. 01 

Est. Apr. XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. T. 08 P. 167 A. 04 

 

Bloque 3 Crit. AvalB3.9. Analizar a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns, nos seus aspectos socioeconómicos, políticos e culturais. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. XHB3.9.1. Comprende as orixes do Islam e o seu alcance posterior. T. 01 P. 021 A. 02 

Est. Apr. XHB3.9.1. Comprende as orixes do Islam e o seu alcance posterior. T. 01 P. 021 A. 03 

Est. Apr. XHB3.9.1. Comprende as orixes do Islam e o seu alcance posterior. T. 02 P. 029 A. 05 

Est. Apr. XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media. T. 02 P. 029 A. 03 

Est. Apr. XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media. T. 02 P. 031 A. 05 

Est. Apr. XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media. T. 02 P. 033 A. 05 

Est. Apr. XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media. T. 02  P. 037 A. 01 

Est. Apr. XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media. T. 02  P. 044 A. 07 

Est. Apr. XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media. T. 02 P. 035 A. 01 



 

  

Bloque 3 Crit. AvalB3.9. Analizar a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns, nos seus aspectos socioeconómicos, políticos e culturais. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media. T. 02  P. 037 A. 02 

Est. Apr. XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media. T. 02  P. 039 A. 01 

Est. Apr. XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media. T. 02  P. 039 A. 03 

Est. Apr. XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media. T. 02 P. 041 A. 01 

Est. Apr. XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media. T. 02 P. 042 A. 00 Ap... 

Est. Apr. XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media. T. 02 P. 043 A. 03 

Est. Apr. XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media. T. 02 P. 044 A. 04 

Est. Apr. XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media. T. 02 P. 044 A. 06 

Est. Apr. XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media. T. 02 P. 039 A. 05 

 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns na Península Ibérica e as súas relacións 

con Al-Andalus. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 
T. 02 P. 031 A. 02 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 
T. 02 P. 033 A. 02 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 
T. 04 P. 069 A. 01 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 
T. 04 P. 069 A. 05 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 
T. 04 P. 071 A. 01 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 
T. 04 P. 071 A. 04 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 
T. 04 P. 071 A. 06 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 
T. 04 P. 073 A. 02 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 
T. 04 P. 073 A. 04 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 
T. 04 P. 073 A. 05 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 
T. 04 P. 075 A. 02 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 
T. 04 P. 075 A. 05 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 
T. 04 P. 079 A. 03 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 
T. 04 P. 081 A. 03 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 
T. 04 P. 081 A. 04 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 
T. 04 P. 083 A. 02 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 
T. 04 P. 085 A. 01 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 
T. 04 P. 085 A. 02 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 
T. 04 P. 085 A. 04 



 

  

Bloque 3 Crit. Aval. B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns na Península Ibérica e as súas relacións 

con Al-Andalus. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 
T. 04 P. 087 A. 02 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 
T. 05 P. 093 A. 02 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 
T. 07 P. 133 A. 02 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 
T. 07 P. 133 A. 03 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 
T. 07 P. 135 A. 02 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 
T. 07 P. 135 A. 07 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 
T. 07 P. 137 A. 01 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 
T. 07 P. 137 A. 06 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 
T. 07 P. 139 A. 05 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 
T. 07 P. 141 A. 01 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 
T. 07 P. 141 A. 04 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 
T. 07 P. 141 A. 05 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 
T. 07 P. 143 A. 03 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 
T. 07 P. 143 A. 05 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 
T. 07 P. 143 A. 01 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 
T. 07 P. 145 A. 01 

Est. Apr. XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 
T. 07 P. 148 A. 00 

Aprende a… 

Est. Apr. XHB3.10.2. Explica a importancia do Camiño de Santiago. T. 04 P. 077 A. 02 

Est. Apr. XHB3.10.2. Explica a importancia do Camiño de Santiago. T. 04 P. 077 A. 04 

Est. Apr. XHB3.10.2. Explica a importancia do Camiño de Santiago. T. 04 P. 077 A. 05 

Est. Apr. XHB3.10.2. Explica a importancia do Camiño de Santiago. T. 04 P. 083 A. 05 

 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.11. Entender o concepto de crise e as súas consecuencias económicas e sociais. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. XHB3.11.1. Comprende o impacto dunha crise demográfica e económica nas sociedades medievais 

europeas. 
T. 03 P. 063 A. 03 

Est. Apr. XHB3.11.1. Comprende o impacto dunha crise demográfica e económica nas sociedades medievais 

europeas. 
T. 06 P. 123 A. 04 

Est. Apr. XHB3.11.1. Comprende o impacto dunha crise demográfica e económica nas sociedades medievais 

europeas. 
T. 06 P. 123 A. 05 

Est. Apr. XHB3.11.1. Comprende o impacto dunha crise demográfica e económica nas sociedades medievais 

europeas. 
T. 06 P. 125 A. 02 

Est. Apr. XHB3.11.1. Comprende o impacto dunha crise demográfica e económica nas sociedades medievais 

europeas. 
T. 06 P. 125 A. 03 



 

  

Bloque 3 Crit. Aval. B3.11. Entender o concepto de crise e as súas consecuencias económicas e sociais. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. XHB3.11.1. Comprende o impacto dunha crise demográfica e económica nas sociedades medievais 

europeas. 
T. 06 P. 125 A. 05 

Est. Apr. XHB3.11.1. Comprende o impacto dunha crise demográfica e económica nas sociedades medievais 

europeas. 
T. 06 P. 126 A. 00 

Aprende a... 

Est. Apr. XHB3.11.1. Comprende o impacto dunha crise demográfica e económica nas sociedades medievais 

europeas. 
T. 07 P. 143 A. 07 

Est. Apr. XHB3.11.1. Comprende o impacto dunha crise demográfica e económica nas sociedades medievais 

europeas. 
T. 07 P. 148 A. 01 

Est. Apr. XHB3.11.1. Comprende o impacto dunha crise demográfica e económica nas sociedades medievais 

europeas. 
T. 07 P. 149 A. 04 

 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.12. Comprender as características e as funcións da arte na Idade Media. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMAS ACTIVIDADES 

Est. Apr. XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. T. 04 P. 086 A. 01 

Est. Apr. XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. T. 05 P. 093 A. 05 

Est. Apr. XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. T. 05 P. 095 A. 01 

Est. Apr. XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. T. 05 P. 099 A. 01 

Est. Apr. XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. T. 05 P. 099 A. 03 

Est. Apr. XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. T. 05 P. 101 A. 01 

Est. Apr. XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. T. 05 P. 103 A. 02 

Est. Apr. XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. T. 05 P. 105 A. 01 

Est. Apr. XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. T. 05 P. 105 A. 02 

Est. Apr. XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. T. 05 P. 106 A. 01 

Est. Apr. XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. T. 05 P. 108 A. 04 

Est. Apr. XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. T. 08 P. 155 A. 05 

Est. Apr. XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. T. 08 P. 156 A. 01 

Est. Apr. XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. T. 08 P. 160 A. 01 

Est. Apr. XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. T. 08 P. 165 A. 02 

Est. Apr. XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. T. 08 P. 165 A. 03 

Est. Apr. XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. T. 08 P. 165 A. 05 

Est. Apr. XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. T. 08 P. 166 A. 00 Ap... 

Est. Apr. XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. T. 08 P. 167 A. 03 

Est. Apr. XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. T. 08 P. 168 A. 05 

 

 



 

  

 

 6. AVALIACIÓN DO ALUMNADO 

 6. 2. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado da Educación Secundaria Obrigatoria será continua e diferenciada 

segundo as distintas materias do currículo. Diferenciaranse dous procedementos básicos de Avaliación. 

− A Avaliación continua. 

− A Avaliación a través de Probas escritas. 

No caso da Avaliación continua, os procedementos e instrumentos de avaliación serán a observación e seguimento sistemático 

do alumnado, é dicir, tomaranse en consideración todas as producións que desenvolva, tanto de carácter individual como 

grupal: traballos escritos, exposicións orais e debates, actividades de clase, investigacións, actitude ante a aprendizaxe, 

precisión na expresión, autoavaliación... 

No que respecta á Avaliación a través de probas escritas: 

− A Avaliación Inicial facilitará a elaboración dunha diagnose polo docente de cada alumno e alumna 

− A Avaliación Trimestral, composta pola suma de todos os instrumentos de avaliacións empregados facilitará a 

avaliación de grandes bloques de contidos, estándares e competencias. Para aprobar cada avaliación habera que acadar 

unha nota mínima de 5. 

− A Avaliación Final permitirá a recuperación para o alumnado que non superara previamente o curso ou ben a 

posibilidade de mellorar a súa cualificación. 

En todo caso, os procedementos de avaliación serán variados, de forma que poidan adaptarse á flexibilidade que esixe a propia 

avaliación.  

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 millorando.  

Debe valorar os coñecementos, e tamén actitudes e procedementos. Con carácter orientador e flexible se terán en conta as 

valoracións seguintes:  

- un 70% nas diferentes tipos de probas, desglosado en:  

60%: probas escritas, traballos ou proxectos que poderían incluir varias UUDD 

10%: Exame de mapas políticos e físicos  

- e un 30% no que se valorará o traballo diario, tanto no caderno ou libreta individual como no diverso material de 

clase, e o cumplimento dos prazos sinalados na entrega de exercicios, traballos e actividades. Se valorará o manexo de 

diccionarios e libros de consulta e na Rede.  

Realizaranse ao longo do Curso pequenos traballos de investigación. Tamén se valorará se se toman apuntes na clase, 

se se sintetiza a información en esquemas ou resumes.     

Por tanto canto máis numerosas, sexan as probas, exercicios, traballos e observacións en xeral do alumno tanto menores son as 

posibilidades de avaliar incorrectamente.  

Os alumnos que non acaden unha avaliación positiva nalgunha das avaliacións poderá facerse unha proba escrita de 

recuperación por trimestre ou ao final en xuño, que consistirá nunha proba oral ou escrita, ou ben a elaboración dun traballo. 

A realización de probas escritas e o caderno deben realizarse con orde, claridade e limpeza. 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. 

 As actitudes a valorar na asignatura consistirán básicamente en:  

• Se o alumno ou alumna observa, escoita, pregunta e participa, de maneira activa, na clase. 

• Se o alumno ou alumna coida o material escolar.  



 

  

• Se se aprecia que o alumno se esforza por millorar. 

• Se o alumno colabora e coopera co resto dos compañeiros na realización de traballos e tarefas; se respecta as opinións 

do resto, ou se asume as críticas e observacións que se lle fan.   

• Valorar, respectar e tratar de comprender as diferencias económicas, culturais, políticas ou sociais de realidades 

distintas á nosa. 

 

É importante que o profesor faga fincapé na importancia dunha actitude activa. Moi concretamente resulta convinte avaliar os 

seguintes aspectos: 

- localización e periodización. 

- comprensión de conceptos e vocabulario das materias. 

- relación e comparación entre fenómenos diversos. 

- manexo de destrezas básicas: esquematizar e resumir. 

- valoración de capacidade expresiva. 

- boa presentación de todos os materiais elaborados polos alumnos. 

Nas probas escritas, 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. 

- vocabulario a definir polo alumno. 

En ambos casos apreciarase o resto dos valores a observar: capacidade expresiva e boa presentación. 

Por outro lado a avaliación é continua, significando que debe de estar constituida tamén pola observación sistemática de todo 

tipo de labor e a actitude na clase. De ningun xeito pode quedar confinada a avaliación a un exercicio dado (ou exame típico).  

 

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. 



 

  

 7. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A 

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. 

• 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.  

 



 

  

    

 8. RECUPERACIÓNS E PROBAS EXTRAORDINARIAS INCLUÍNDO A AVALIACIÓN 

DE MATERIA PENDENTE 

RECUPERACIÓN DE AVALIACIÓNS PENDENTES 

O docente poderá realizar unha proba de recuperación por cada avaliación suspensa ou a final de curso. A nota final do curso 

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. 

Os alumnos que non conseguiran aprobar, terán a oportunidade de recuperar a asignatura no exame final de xuño ou a proba 

extraordinaria de setembro. 

 

RECUPERACIÓN PARA OS ALUMNOS CON MATERIAS PENDENTES DOUTROS CURSOS 

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. 

 



 

  

 
2º ESO CURSO 2017-2018 

APELIDOS E NOME GRUPO: 

1ª PARTE ENTREGAR O DÍA: 

 

Tema 1.-  

1.- Desde finais do século V formáronse diversos reinos xermánicos no antigo Imperio Romana do Occidente. Sinálaos e 

indica onde se asentaban. 

2.- Sitúa cronoloxicamente o reino suevo de Galicia. 

3.- Resume “o reino visigo en Hispania” 

4.- Anoa as datas máis importantes do Imperio Bizantino e do imperio Carolinxio. 

5.- “Como gobernou o seu imperio Carlomagno” Redacta un parágrafo incluindo as palabras “conde”, “marqués” “relación 

persoais” e “xuramento de fidelidade” 

6.- Mahoma: anota as súas dtas máis sobranceiras. 

7.- Cales son os piares do Islam? 

 

Tema 2.- 

1.- Cando e como chegaron os musulmás á península Ibérica? 

2.- Sinala as etaps políticas de Al-Andalus. 

3.- Resume a activade agraria e urbana de Al-Andalus. 

4.- Anota varios avances científicos musulmásn e tres importantes obras arquitectónicas musulmás na península Ibérica. 

 

Tema 3.- 

1.- Define Feudalismo, explicando a vasalaxe. 

2.- Explica o seguinte debuxo:  

3.- Explica como vivía un cabaleiro na época feudal e como vivía 

un campesino. 

 

Tema 4.-  

1.- Sinala as datas do Reino de Asturias e do Reino de Galicia. 

2.- Que foi a Marca Hispánica?. 

3.- Escribe un parágrafo sobre o Camiño de Santiago. 

 

Tema 5.-  

1.- Identifica elementos arquitectónicos no seguinte debuxo. 

 

 

 

 

 

2.- Arte románica: indica a cronoloxía, as características da súa 

`pintura e da súa escultura. 

3.- Anota tres obras románicas españolas e tres galegas. 

 

Tema 6.-  

1.- Que foron as cruzadas? 

2.- Describe unha cidade medieval. 

3.- A burguesía: orixes e importancia. 

4.- Os gremios. 

5.- Que foi a Peste Negra? 

 

Tema 7.-  

1.- A Mesta e a trashumancia. 

2.- As revoltas irmandiñas en Galicia. 

 

Tema 8.- 

1.- Identifica elementos arquitectónicos no seguinte debuxo. 

2.- A arte gótica: : indica a cronoloxía, as características da súa pintura e da 

súa escultura. 

3.- Anota tres obras góticas europeas, españolas e galegas. 



 

  

 

2º ESO CURSO 2017-2018 

APELIDOS E NOME GRUPO: 

2ª PARTE ENTREGAR O DÍA: 

 

Tema  9.- 

1.- Cantos habitantes hai no noso planeta e en Europa? 

2.- Explica os factores que inflúen na distribución da poboación sobre o territorio. 

3.- Define e pon exemplos: 

 -Poboación activa: 

 -Poboación inactiva: 

 -Sector primario: 

 -Sector secundario: 

 -Sector terciario:  

 -Movemento natural de poboación: 

 -Taxa de natalidade: 

 -Taxa de mortalidade: 

4.- Explica os tipos de pirámides de poboación. 

5.- Explica a dinámica da poboación europea. 

 

Tema 10.- 

1.- Sinala as provincia numerándoas e as comunidades autónomas no seguinte mapa: 

 
2.-  Cantos habitantes hai en España? 

3.- A distribución actual da poboación española. 

4.- Comenta a pirámide de pobación española de 2015. 

 
4.- Como é a estrutura económica de España. 

5.- Que é o despoboamento das zonas rurais?  Como se podería evitar? 



 

  

 

Tema 11.- 

1.- Desde mediados do século XIX cara onde emigraron os españois (indica anos e lugares) 

 

Tema 12.-  

1.- Que se entende por cidade? 

2.- Que formas ponden ter os planos das ciudades? 

3.- Anota as función urbanas máis salientables



 

  

 

PROBAS EXTRAORDINARIAS DE SETEMBRO 

Os alumnos e alumnas poderán realizar unha proba extraordinaria das materias que non superaran na avaliación continua. Esta 

proba, que se celebrará nos primeiros días de setembro, será elaborada polos departamentos de coordinación didáctica 

responsables de cada materia, que tamén establecerán os criterios de calificación. 

 



 

  

 

 9. MEDIDAS DE ATENCIÓN AO ALUMNADO CON NECESIDADE ESPECÍFICA 

DE APOIO EDUCATIVO OU CON NECESIDADE DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

Para que o alumnado con necesidade específica de apoio educativo ao que se refire o artigo 71 da Lei Orgánica de Educación 

2/2006, de 3 de maio e as modificacións que incorpora a LOMCE (Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da 

calidade educativa) con respecto a dito artigo nos seus apartados 1 e 2, poida alcanzar o máximo desenvolvemento das súas 

capacidades persoais e os obxectivos da etapa, estableceranse as medidas curriculares e organizativas oportunas que aseguren o 

seu adecuado progreso. 

Poderanse tomar medidas de reforzo como o apoio no grupo ordinario, os agrupamentos flexibles ou as adaptacións do 

currículo. Ditas adaptacións realizaranse buscando o máximo desenvolvemento posible das competencias clave.  

 

 10. ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 10.1 FOMENTO DA LECTURA 

 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. 

 

 

 

 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.     

 

Expresión Oral e Escrita 

O desenvolvemento das capacidades de expresión oral e escrita é un aspecto fundamental para o desenvolvemento tanto 

cognitivo como competencial e social do alumnado. Máis alá do seu tratamento específico nalgunhas das materias de cada 

etapa, a expresión oral e escrita o desenvolvemento da habilidade para comunicar coñecementos de forma escritas ou oral é un 

eixe clave para o desenvolvemento persoal do alumnado. 

Ao longo da diferentes etapas e nas distintas materias o alumnado aprenderá a elaborar diferentes tipos de texto oral ou escrito 

co fin de poder  aplicar os coñecementos que adquire e poder transmitilos de forma correcta. 

O desenvolvemento das capacidades de expresión oral e escriba debe tamén achegarlle as ferramentas e os coñecementos 

necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en calquera situación comunicativa da vida familiar, social e profesional. 

Eses coñecementos son os que artellan os procesos de comprensión e expresión oral, por un lado, e de comprensión e 

expresión escrita, por outro. A estruturación do pensamento do ser humano realízase a través da linguaxe, de aí que esa 

capacidade de comprender e de expresarse sexa o mellor e o máis eficaz instrumento de aprendizaxe.  

O desenvolvemento Expresión Oral e Escrita, en canto eixe transversal educativo, ten como finalidade o desenvolvemento das 

destrezas básicas no uso da lingua: escoitar, falar, ler e escribir, de forma integrada. A adquisición destas destrezas 

comunicativas só pode conseguirse a través da lectura e audición de distintas clases de textos, da súa comprensión e da 

reflexión sobre eles, tendo presente que esta non debe organizarse arredor de saberes disciplinares estancos e 

descontextualizados que prolongan a separación entre a reflexión lingüística e o uso da lingua. 

O desenvolvemento da Expresión Oral non pode, neste sentido, circunscribirse ás áreas ou materias lingüísticas. Debe estar 

estreitamente vinculadas ás distintas áreas ou materias do Currículo Educativo. Desta forma poténciase o desenvolvemento 

competencial do alumnado, implicando o alumnado na utilización, aplicación e transmisión dos coñecementos e habilidades 

que vai adquirindo ao longo do seu ensino. 



 

  

O traballo dos distintos contidos e competencias traballados nas distintas áreas ou materias incorporará neste sentido a 

ensinanza de pautas, indicacións e estratexias para aprender a escribir, explicar oralmente, aplicar na elaboración de diferentes 

tipos de traballos escritos ou de exposicións orais...  

Así mesmo, os estándares de avaliación e os indicadores de logro que avalían a aprendizaxe do alumnado avaliarán ou 

valorarán tamén elementos da expresión oral e escrita do alumnado como parte integrante da aprendizaxe do alumnado. 

Por último, é fundamental ensinarlle ao alumnado a realizar uso social da lingua oral e escrita adecuado en diferentes ámbitos: 

privados e públicos, familiares e escolares. A forma de falar e de escoitar dunha persoa determina a percepción que os demais 

teñen de cada persoa. É polo tanto imprescindible dotar o alumnado de estratexias que favorezan unha correcto aprendizaxe 

desta dimensión oral da competencia comunicativa e que lle asegure un manexo efectivo das situacións de comunicación nos 

ámbitos persoal, social, académico e profesional ao longo da súa vida. 

O traballo dos distintos contidos e competencias traballados nas distintas áreas ou materias incorporará neste sentido o ensino 

de pautas, indicacións e estratexias para aprender a escribir, explicar oralmente, aplicar na elaboración de diferentes tipos de 

traballos escritos ou de exposicións orais...  



 

  

 

 10. ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 10.2 COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA 

COMUNICACIÓN 

O termo TIC engloba, ademais, unha gran diversidade de realidades sociais e educativas ás que o profesorado deberá facerlles 

fronte desde a aula. Para estruturar adecuadamente o traballo educativo das TIC na ESO enfrontaremos este novo reto 

educativo a partir destes tres obxectivos: 

a) Levar a cabo unha primeira aproximación á adquisición das habilidades e destrezas directamente relacionadas coas 

ferramentas informáticas. 

b) Potenciar a familiarización do alumnado coas redondas comunicativas e sociais que supoñen as TIC na súa máis ampla 

acepción. 

c) Desenvolver a propia tarefa educativa a través do uso dos nuevos medios e ferramentas que achegan as TIC. 

O primeiro destes tres obxectivos sería de carácter instrumental. O alumnado empezaría a familiarizarse coas redondas 

informáticas e, moi especialmente, coas ferramentas e sistemas informáticos máis habituais: procesadores de texto, sistemas 

operativos, follas de cálculo... 

No segundo obxectivo, a familiarización coas novas redondas comunicativas e sociais que supoñen as TIC, desenvolverase a 

capacidade do alumnado para identificar e comprender algunhas das realidades tecnolóxicas e de comunicación que están 

presentes na súa redonda inmediata. Para isto, sería conveniente integrar de forma transversal nas diferentes áreas de 

coñecemento a análise de mensaxes ou contidos ofrecidos a través dos chamados mass-media, principalmente a televisión e a 

Internet.  

Un terceiro obxectivo, e non menos ambicioso, centraríase na transformación dos procesos de aprendizaxe a partir do uso das 

novas ferramentas e realidades tecnolóxicas. Non se trataría, polo tanto, unicamente de introducir cambios menores ou 

puntuais nas actividades formativas senón de iniciar a capacitación do alumnado na aplicación dos coñecementos e 

competencias básicas que vaia adquirindo da redonda das TIC: 

Para empezar esta tarefa, nos cursos iniciais da ESO deberá introducirse o alumnado no coñecemento e uso do ordenador 

mediante a súa utilización como recurso didáctico complementario para reforzar ou ampliar as aprendizaxes que se levan a 

cabo na aula. Os diferentes contidos e competencias básicas traballaranse tanto desde o uso das ferramentas tradicionais como 

na realización de actividades interactivas, comentario de imaxes ou vídeos extraídos da Internet ou co apoio doutros contidos e 

aplicacións procedentes da web ou dos  mass-media. 

Por último, polo atractivo que os formatos dixitais teñen sobre o alumnado cabería incidir no uso das TIC nos procesos de 

desenvolvemento e potenciación das Competencias Clave relacionadas coa lecto-escritura. 



 

  

 

 10. ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 10.3 EMPRENDEMENTO 

O emprendemento, a competencia para emprender, pode definirse como un conxunto de subcompetencias, categorías ou 

dimensións básicas, cuxas especificidades virían determinadas polos valores e actitudes que impregnan o proxecto educativo 

de Vicens Vives. Seguindo os autores antes citados o desenvolvemento do Emprendemento céntrase no desenvolvemento de 

cinco dimensións ou capacidades do alumnado: 

1. Dimensión da interacción social. Somos seres en relación, en comunicación con outros. Ningún proxecto de 

emprendizaxe ten sentido en solitario, a rede de persoas e contactos con clientes, provedores e outros profesionais é esencial. A 

cooperación con outros en proxectos de talento compartido multiplica os resultados. 

2. Dimensión da motivación e a forza interior. A motivación de logro, as emocións proactivas, as crenzas positivas, a 

realización persoal, o desenvolvemento dos propios talentos e a autonomía persoal son esenciais para a emprendizaxe, para saír 

da zona de confort e enfrontar os retos con ilusión e valentía. 

3. Dimensión da mellora-innovación. A creatividade é unha ferramenta básica no emprendedor, a capacidade de 

satisfacer novas necesidades, mellorar procesos e achegar valor. Isto implica apertura e curiosidade, perseverancia, 

imaxinación e tamén rigor. 

4. Dimensión ético-humanista. Os bos negocios fanos as boas persoas. Un negocio malo, desde o punto de vista ético, 

acaba sendo un mal negocio. Por desgraza vemos todos os días noticias e exemplos de malos negocios. O emprendedor/a 

necesita unha ética como principio persoal e tamén como estratexia a longo prazo da sostibilidade do seu negocio, construíndo 

relacións de confianza cos seus clientes. 

5. Dimensión simbólico-comunicativa. A capacidade de expresar as ideas en varios formatos comunicativos como 

debuxos, mapas, narracións, formas de falar tanto verbal como non verbal, é fundamental para a emprendizaxe, porque de nada 

vale ter boas ideas e proxectos se non sabemos vendelas, se non convencemos a sociedade disto, se non persuadimos. 



 

  

 

 10. ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 10.4 EDUCACIÓN CÍVICA E CONSTITUCIONAL 

Na educación actual é cada vez máis necesario dispor dun currículo no que valores, saberes, prácticas e comportamentos teñan 

como finalidade común conseguir que no futuro as alumnas e os alumnos participen plenamente nunha sociedade tolerante, 

solidaria, responsable e dialogante. A Educación cívica e constitucional contribúe a desenvolver este novo reto educativo 

propiciando a adquisición de habilidades e virtudes cívicas para exercer a cidadanía democrática, desenvolvendo o 

coñecemento das nosas institucións e do noso ordenamento xurídico básico e favorecendo a convivencia en sociedade. 

Así, este elemento educativo transversal pretende o desenvolvemento das alumnas e os alumnos como persoas dignas e 

íntegras, o que esixe reforzar a autonomía, a autoestima e o afán de superación, e favorecer o espírito crítico para axudar á 

construción de proxectos persoais de vida. Tamén se contribúe a mellorar as relacións interpersoais na medida en que a 

educación cívica e constitucional favorece a utilización sistemática do diálogo. Para isto, propóñense actividades que favorecen 

a convivencia, a participación, o coñecemento da diversidade e das situacións de discriminación e inxustiza, que deben 

permitir consolidar as virtudes cívicas necesarias para unha sociedade democrática. 

Así mesmo, contribúese a adquirir o coñecemento dos fundamentos e os modos de organización das sociedades democráticas, 

a valorar positivamente a conquista dos dereitos humanos e a rexeitar os conflitos entre os grupos humanos e as situacións de 

inxustiza.  

A identificación dos deberes cidadáns e a asunción e exercicio de hábitos e virtudes cívicas adecuadas á súa idade na redonda 

escolar e social, permitirá que os futuros cidadáns se inicien na construción de sociedades máis cohesionadas, libres, prósperas, 

equitativas e xustas. 

A educación cívica e constitucional propón, ademais, o estímulo das virtudes e habilidades sociais, o impulso do traballo en 

equipo, a participación e o uso sistemático da argumentación, que require o desenvolvemento dun pensamento propio. A 

síntese das ideas propias e alleas, a presentación razoada do propio criterio e a confrontación ordenada e crítica de 

coñecemento, información e opinión favorecen tamén as aprendizaxes posteriores.  

Desde a Educación cívica e constitucional desenvólvense, así mesmo, iniciativas de planificación, toma de decisións, 

participación, organización e asunción de responsabilidades. A Educación cívica e constitucional entrena no diálogo e o 

debate, na participación, na aproximación respectuosa ás diferenzas sociais, culturais e económicas e na valoración crítica 

destas diferenzas así como das ideas. O currículo atende á construción dun pensamento propio, e á toma de postura sobre 

problemas e as súas posibles solucións. Con isto, fortalécese a autonomía das alumnas e dos alumnos para analizar, valorar e 

decidir, desde a confianza en si mesmos e o respecto ás demais persoas. 

Favorécese, así mesmo, o coñecemento e o uso de termos e conceptos relacionados coa sociedade e a vida democrática. 

Ademais, o uso sistemático do debate contribúe especificamente a esta competencia, porque esixe exercitarse na escoita, 

exposición e argumentación. 



 

  

 

 10. ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 10.5 OUTROS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Ademais dos elementos transversais especificamente traballados nos anteriores epígrafes do apartado 9 desta Programación 

Didáctica, e tal e como se establece no Real Decreto 1105/2014, de 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico 

da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato, traballaranse de forma específica os seguintes elementos transversais: 

a) 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. 

b) 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 aos homes e mulleres por igual, ás persoas con discapacidade e o rexeitamento da 

violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e consideración ás vítimas do terrorismo e a 

prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia. 

c) 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. Evitaranse en todo 

caso comportamentos sexistas e estereotipos que supoñan discriminación. 

d) Elementos curriculares relacionados co desenvolvemento sostible e o medio ambiente, os riscos de explotación e abuso 

sexual, o abuso e maltrato ás persoas con discapacidade, as situacións de risco derivadas da inadecuada utilización das 

Tecnoloxías da Información e da Comunicación, así como a protección ante emerxencias e catástrofes. 

d) Fomento da alimentación equilibrada e da actividade física moderada como fontes de saúde. 



 

  

  

 11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Podemos definir as actividades complementarias e extraescolares como aquelas que contribúen de forma importante ao 

desenvolvemento integral da personalidade do alumno e constitúen un campo específico para a iniciativa e a capacidade de 

organización do Centro.  

As actividades complementarias e extraescolares deben considerarse como accións complementarias que teñen como 

finalidade primordial, propiciar o pleno desenvolvemento da personalidade do alumno, a cuxo fin é imprescindible que 

trascendan o ámbito puramente académico estendendo a acción formativa dos alumnos ata o medio en que o Centro Educativo 

se ache inserto e incidindo nos seus aspectos económicos, culturais, sociolaborais, etcétera, polo que non deben enfocarse 

como actividades imprescindibles para a consecución dos obxectivos específicos asignados ás determinadas materias, senón 

como un complemento da acción instrutiva e formativa destas. 

 

A finais do 2 ou inicios do 3º trimentre visitarease un entorno medieval . 

 

 

 12. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS 

E PROCESOS DE MELLORA. 

 
 

Os docentes avalían tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensinanza e a súa propia práctica docente, a 

través dos Estándares de Aprendizaxe incorporados na programación docente.  

Os Estándares de Aprendizaxe, considerados como concrecións dos Criterios de Avaliación do Currículo de cada área ou 

materia, permítennos definir os resultados de aprendizaxe e concretar o que o alumnado debe saber, comprender e saber facer 

en cada materia. Á súa vez, estes Estándares valóranse a partir dos indicadores de logro, que nos permiten avaliar en catro 

niveis as aprendizaxes que o alumnado consolidou respecto aos obxectivos marcados en cada Estándar. 

Este feito permítelle ao docente tamén avaliar os resultados das estratexias e medidas educativas que adoptou ao longo da súa 

práctica educativa para facilitar que o alumnado acade os obxectivos establecidos en cada Estándar de aprendizaxe.  

A avaliación tanto dos procesos de aprendizaxe do alumnado como da propia práctica docente será continua. A avaliación 

docente terá, ao mesmo tempo, com oobxectivo adaptar as estratexias educativas adoptadas ao longo do curso ás necesidades 

específicas do alumnado.  

Os Estándares de aprendizaxe e, se é o caso, os indicadores de logro permiten, neste sentido, identificar os coñecementos, 

capacidades, competencias... que en relación a un alumno individual ou ao conxunto do grupo-clase deben ser consolidados, 

permitindo adaptar a practica educativa ás necesidades específicas dos alumnos para que poidan alcanzar as ensinanzas 

establecidas nos correspondentes estándares de aprendizaxe. 

En relación á práctica docente os indicadores de logro permiten valorar: 

 Se se está cumprindo coa planificación: actividades, tempos, responsabilidades,… 

 Se existe desviación entre o obxectivo definido e a acción ou accións deseñadas para conseguilo. 

 Se se están conseguindo outras cousas distintas ás planificadas intencionalmente. 

 Se se está progresando na liña definida no obxectivo. 

 Se os resultados obtidos xeran satisfacción nos implicados 

Dentro do proceso de ensinanza e aprendizaxe, o equipo docente de cada grupo de alumnos celebrará sesións de avaliación 

para valorar tanto as aprendizaxes do alumnado, como os procesos de ensinanza e a súa propia práctica docente. 

O equipo docente deberá adoptar as medidas ordinarias ou extraordinarias máis adecuadas. Estas medidas fixaranse en plans de 

mellora de resultados colectivos ou individuais, que permitan solventar as dificultades, en colaboración coas familias e 

mediante recursos de apoio educativo. 



 

  

Como ferramenta auxiliar para reflexionar e valorar a actividade docente ofrecemos a continuación unha Rúbrica da Práctica 

docente na que se valoran os seguintes aspectos: 

− Temporalización das unidades e dos contidos. Planificación das unidades didácticas ao longo do curso e 

temporalización dos contidos que se deben abordar en cada unidade. 

− Exposición da información. Claridade nas explicacións docentes, cunha recepción e cunha interacción adecuada co 

alumnado para comprobar a asimilación das informacións transmitidas. 

− Eficacia das actividades e recursos. Elección e uso adecuados das actividades e recursos empregados para a 

consecución dos obxectivos didácticos e dos criterios de Avaliación formulados. 

− Diversidade de recursos. Uso de gran diversidade de recursos e materiais, incluíndo as TIC e o uso educativo dos 

medios de comunicación, para fomentar unha aprendizaxe ampla e unha boa motivación do alumnado. 

− Estratexias de motivación do alumnado. Elaboración de propostas que animen o alumnado a desenvolver as súas 

capacidades en función dos seus propios intereses e a manter o interese e o esforzo durante a súa aprendizaxe. 

− Interacción co alumnado. Relación fluída do docente co alumnado favorecendo con isto o desenvolvemento das 

actividades de aprendizaxe. 

− Avaliación das aprendizaxes. Avaliación dos Contidos e das Competencias adquiridos a través dos Estándares de 

Aprendizaxe. 
 

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. 

 

 

 

 


