
XEOGRAFÍA E HISTORIA

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 3º DA ESO



O alumnado que accede a este curso xa coñece as dinámicas de traballo nesta materia pero continuamos tendo unha enorme variedade de 
alumnado tanto pola súa procedencia socio-económica, polas súas capacidades intelectuais  ou polos seus hábitos de traballo. Ademais xa 
pode ser salientable o número de alumnos e alumnas repetidores e/ou coa materia do curso anterior sen aprobar.

1.- AS COMPETENCIAS NO CURRICULUM

En liña coa Recomendación 2006/962/EC, do Parlamento Europeo e do Consello, de 18 de decembro de 2006, sobre as competencias clave
para a aprendizaxe permanente,  este real  decreto baséase na potenciación da aprendizaxe por competencias,  integradas  nos elementos
curriculares para  propiciar  unha renovación na práctica docente e  no proceso de ensino e aprendizaxe.  Propóñense novos enfoques na
aprendizaxe e avaliación, que supoñerán un importante cambio nas tarefas que han de resolver os alumnos e formulacións metodolóxicas
innovadores. 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. Contémplanse, pois, como
coñecemento na práctica, un coñecemento adquirido a través da participación activa en prácticas sociais que, como tales, pódense desenvolver
tanto no contexto educativo formal, a través do currículo, como nos contextos educativos non formais e informais.

Adóptase a denominación das competencias clave definidas pola Unión Europea. Considérase que “as competencias clave son aquelas que
todas as persoas precisan para a súa realización e desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego”.
Identifícanse  sete  competencias  clave  esenciais  para  o  benestar  das  sociedades  europeas,  o  crecemento  económico  e  a  innovación,  e
descríbense os coñecementos, as capacidades e as actitudes esenciais vinculadas a cada unha de elas.

As competencias clave do currículo son as seguintes:

• Comunicación lingüística (CCL). • Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).



• Competencia dixital (CD). • Aprender a aprender (CAA). • Competencias sociais e cívicas (CSC). •
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).

• Conciencia e expresións culturais (CCEC)



2.- OBXECTIVOS CURRICULARES DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles permitan:

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a
cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de
oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria para unha realización
eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por
razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre
homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como
rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir
unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para
identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia.

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade
para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.



h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e
iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e
cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e
saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a
dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o
coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.

n) Apreciar  a  creación  artística  e  comprender  a  linguaxe  das  manifestacións  artísticas,  utilizando  diversos  medios  de  expresión  e
representación.

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio linguístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e
na súa mellora, e respectar a diversidade linguística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e
respecto cara ao exercicio deste dereito.

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e
como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingue, que permite a comunicación con outras linguas,
en especial coas pertencentes á comunidade lusófona.



3.- XEOGRAFÍA E HISTORIA NO 3º DA ESO

O coñecemento da sociedade, a súa organización e o seu funcionamento ao longo do tempo, é esencial para poder entender o mundo actual.
Coñecer o espazo onde se desenvolven as sociedades, os recursos naturais e o uso que se lles deu, achéganos datos sobre o pasado.

As disciplinas da Xeografía e a Historia son dous importantes eixes vertebradores para o coñecemento da sociedade, xa que contemplan a
realidade humana e social desde unha perspectiva global e integradora e ofrecen unha maior capacidade para a estructuración dos feitos
sociais. Malia isto, a sociedade actual, cada vez máis complexa, require da intervención doutras disciplinas como a Economía, a Socioloxía, a
Ecoloxía ou a Historia da arte, que achegan análises diferentes e complementarias para a mellor comprensión da realidade social.

Na Educación Secundaria Obrigatoria, a materia de Xeografía e Historia pretende afondar nos coñecementos adquiridos polos estudantes na
Educación Primaria, favorecer a comprensión dos acontecementos, os procesos e os fenómenos sociais no contexto en que se producen,
analizar os procesos que dan lugar aos cambios históricos e seguir adquirindo as competencias necesarias para comprender a realidade do
mundo en que viven, as experiencias colectivas pasadas e presentes, a súa orientación no futuro, así como o espazo en que se desenvolve a
vida en sociedade.

A Xeografía organízase, no primeiro ciclo, en dous bloques: O medio físico e O espazo humano; e en cuarto curso céntrase na globalización.

A Historia estuda as sociedades ao longo do tempo seguindo un criterio cronolóxico ao longo do catro cursos da ESO.

A aprendizaxe da Xeografía e Historia contribúe á aprendizaxe competencial dunha forma significativa.

Os bloques nos que se distribúen a contidos da área son os seguintes:

• Bloque 1. O medio físico. • Bloque 2. O espazo humano. • Bloque 3. A Historia.



4.-  PROGRAMACIÓN DE AULA. UNIDADES DIDÁCTICAS

Unidade de Introdución á Xeografía

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

• Enfoque da unidade. Os alumnos deben comprender que é a xeografía, que estuda e para que serve. Saberán cales son e para que
serven as diferentes ferramentas que usa o xeógrafo: os mapas, os gráficos, as fotografías, as estatísticas, etc. Identificarán e diferenciarán
imaxes de satélites.

• O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen os conceptos básicos da xeografía política e da xeografía física. Saben interpretar
mapas e orientarse neles; coñecen gráficos elementais, saben interpretar fotografías e recoñecen os datos estatísticos, correspondentes a
medidas fundamentais de centralización.

• Previsión  de  dificultades.  Posiblemente  existan  dificultades  para  que  os  alumnos  comprendan  como  interpretar  imaxes  aéreas  e
comparar as dun mesmo lugar con anos de diferenza. Previranse as dificultades fixando puntos de referencia.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

b
e
f
g

Localización. Latitude e lonxitude Localizar e interpreter espazos 
xeográficos e lugares nun mapa ou 
imaxe satélite

Clasifica e distingue tipos de mapas e 
imaxes satélite.

CAA
CMCCT
CCL
CD



h  Localiza   espazos  xeográficos  e lugares
nun  mapa utilizando  datosde coordenadas
xeográficas.

CAA
CMCCT
CD

Coñece e interpreta os tipos mapas 
temáticos

CAA
CMCCT
CCL
CD

Contidos da Unidade:

•Que é a xeografía?

•Os mapas: tipos de mapas

•Os gráficos.

•Outras ferramentas: as imaxes aéreas, as imaxes satelitais, as estatísticas.



UNidade nº 1 A organización política do mundo

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

• Enfoque da unidade. Os alumnos deben saber que é un Estado e coñecer cales son as distintas formas de Estado e as súas funcións;
ademais deben saber que é a ONU. Tamén verán os conflitos que se dan entre os Estados. Ampliarán os seus coñecementos sobre a Unión
Europea e a organización política e territorial de España. Recollerán o aprendido e aplicarano mediante a interpretación de mapas políticos e
estatísticas, a análise do Estado de benestar e da situación dun país, a valoración do papel das redes sociais na política e a elaboración dunha
ficha dun Estado.

• O que os alumnos xa coñece:.Os alumnos coñecen algúns dos cambios que sufriron as fronteiras dalgúns países.

• Previsión de dificultades: É posible que existan algunhas dificultades para realizar a análise dos sistemas políticos dalgúns países.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

b
e
f
g
h

Localización. Latitude e lonxitude Localizar e interpretar espazos 
xeográficos e lugares nun mapa 
ou imaxe satélite

Clasifica e distingue tipos de mapas e imaxes 
satélite.

CAA
CMCCT
CCL
CD

 Localiza   espazos  xeográficos  e lugares  nun
mapa  utilizando  datos  de  coordenadas
xeográficas.

CAA
CMCCT
CD



Coñece e interpreta os tipos mapas temáticos CAA
CMCCT
CCL
CD

a
b
e
f
g
 l

Organización  política  e  territorial  de 
España.

Coñecer a organización 
administrativa e territorial de 
España.

Distinguen  un mapa  político  adistri  bución
territorialde España: comunidades au tónomas,
capitais, provincias e illas.

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC

Contidos da Unidade:

•Os Estados actuais. •As funcións do Estado. •Os Estados frustrados. •O Estado de benestar. •Os Estados segundo a súa 
organización política. •Os estados democráticos. •A ditaduras. •As monarquías e as repúblicas. •Os estados segundo a relixión. •Os 
Estados segundo a súa organización territorial. •Os Estados centralizados. •Os Estados descentralizados. •A cooperación entre os 
Estados. •A ONU. •Os conflitos entre Estados. •Un exemplo de cooperación: a UE. •A historia da UE •As institucións de UE.

•A Unión Europea hoxe e os seus retos de futuro.           • O Estado español: o sistema político, as principais institucións, a organización 
territorial. •As Comunidades Autónomas: contrastes territoriais.



Unidade 2.- O mundo, unha economía globalizada

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

• Enfoque da unidade. Os alumnos deben coñecer os axentes e factores produtivos da actividade económica; tamén teñen que identificar
factores,  trazos  e consecuencias  da globalización,  e  coñecer  como se  produciu o auxe das  economías  emerxentes  e a  deterioración das
potencias tradicionais. Ademais saberán cales son os retos do traballo na actualidade. Aplicarán as súas aprendizaxes facendo un orzamento
persoal, analizando o risco de pobreza no traballo, comparando a produción mundial do sector do automóbil e analizando as diferentes visións
da globalización.

• O  que  os  alumnos  xa  coñecen:  Os  alumnos  saben  que  hai  distintas  visións  sobre  a  globalización;  tamén  identifican  economías
emerxentes e saben cales son economías en deterioración. Tamén saben como se fai un orzamento.

• Previsión de dificultades: É posible que existan algunhas dificultades para que os alumnos saiban como analizar o risco de pobreza no
traballo; tamén poden atopar dificultades para formar a súa propia opinión a favor ou en contra de globalización.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

b
e
c
f
g

Sectores de actividade económica. Analizar  os datos do peso do sector
terciario dun país fronte aos do

Sector  primario  e  secundario,  e
extraer conclusións.

Compara a poboación activade cada sector
en  diversos  países  e  analiza  o  grao  de
desenvolvemento  que  amosan  estes
datos.

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC



b
c
e
f

Sectores económicos en Europa, en 
España e en Galicia.

Recoñecer as actividades económicas
que se realizan  en Europa  nos tres
sectores,  identificando  distintas
políticas económicas.

Diferencia os sectores económicos 
europeos.

CCL
CMCCT
CAA
CSC

b
e
f
g
h

Sistemas económicos do mundo. Coñecer as características de 
diversos tipos de sistemas 
económicos

Diferencia   aspectos  concretos  e  a  súa
interrelación  dentro  dun  sistema  económi
co.

CCL
CSIEE
CCL
CAA
CSC

Contidos da Unidade

• A actividade económica: trazos que a definen, as fases e os sectores económicos.

• Axentes económicos e factores produtivos. • A economía actual: a globalización.

• Factores que favorecen a globalización: a liberalización dos intercambios de produtos e dos mercados financieros, as deslocalizacións e
os transportes e as novas tecnoloxías.

• Os efectos da globalización: o desenvolvemento do comercio, o crecemento das empresas multinacionais, o crecemento dos países en
desenvolvemento e a globalización cultural.

• O auxe das economías emerxentes.

• A deterioración das potencias tradicionais.

• Os retos do traballo no mundo global: globalización e traballo; custos salariais e competitividade; e a persistencia dalgúns problemas.



Unidade 3º sector primario

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

• Enfoque da unidade. Os alumnos deben coñecer como é o sector primario nos nosos días; coñecerán as características da agricultura, a
gandaría e a pesca, describindo os elementos físicos e humanos que interveñen nelas; interpretarán mapas topográficos e de usos do solo
agrario. Os alumnos analizarán as producións agrícolas e pesqueiras e aprenderán a simular unha negociación pesqueira.

• O que os alumnos xa coñecen: Os alumnos saben cales son os sectores de produción e coñecen as principais actividades que pertencen
a cada sector; coñecen algúns aspectos básicos do sector primario e dos produtos que proporciona.

• Previsión  de  dificultades.  É  posible  que  existan  algunhas  dificultades  para  entender  como  se  debe  realizar  unha  negociación.
Realizaranse propostas para que manteñan a calma e a coherencia no proceso negociador, baseando os diálogos en feitos e argumentando de
forma.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

b
e
f
g
h

Recursos naturais e actividades 
agrarias.

Localizar os recursos agrarios e 
naturais no mapa mundial.

Sitúa  no  mapa  as  principais  zonas
cerealistas,  como  exemplo  de  recurso
agrario no  mundo, e as  máis importantes
masas forestais do mundo.

CAA
CD
CMCCT

Localiza  e  identifica   nun   mapa  as
principais  zonas  produtoras  de  minerais
no mundo.

CAA
CSIEE
CD
CMCCT



Localiza e identifica nun mapa as principais
zonas  produtoras  e  consumidoras  de
enerxía nomundo.

CD
CAA
CSIEE
CMCCT

Identifica e nomea algunhas enerxías 
alternativas.

CCL
CAA

b
c
e
f
g
h
m

Pesca: tipos e problemática. Explica e localiza os tipos de pesca e 
os seus problemas.

Procura  información  sobre  a  sobre-
explotación  dos  caladoiros  de  pesca,
usando recursos impresos e dixitais.

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC
CSIEE

Contidos da Unidade

• A paisaxe agraria: o relevo, o tipo de solo e o clima. • Os elementos humanos da paisaxe agraria; as parcelas; os sistemas de cultivo, a
variedade de cultivos; outros elementos que definen as paisaxes agrarias. •  A  agricultura  das  rexións  desenvolvidas;  características;
efectos. • A agricultura das rexións en desenvolvemento; a agricultura de subsistencia, a agricultura de rozas ou itinerante; a agricultura
sedentaria de secaño; a agricultura irrigada monzónica; a agricultura de plantación. • O sector primario nos nosos días. • A gandaría
nos nosos días, gandaría sedentaria, nómade e trashumante; gandaría extensiva e intensiva; contraste entre países. • A pesca nos nosos  días:
tipos de pesca mariña, os caladoiros. • O sector primario na Unión Europea: contrastes entre os países, Política Agrícola Común (PAC) e
Política Pesqueira Común (PPC). • O sector primario en España. •  As  paisaxes  agrarias  españolas;  a  paisaxe  da  España  húmida;  a
paisaxe mediterránea cálida; a paisaxe mediterránea fresca; a paisaxe agraria canaria; a paisaxe da montaña húmida. • O sector primario
en Galicia: a agricultura, a gandaría, a pesca e a explotación forestal.



Unidade 4 Minaría, enerxía e industria.

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

• Enfoque da unidade. Os alumnos deben coñecer as características xerais da minaría e comprenderán a súa relación coa enerxía e coa
industria; analizarán algúns procesos industriais e valorarán o sistema industrial actual, tendo en conta os seus diferentes aspectos. Os alumnos
saberán cales son as principais potencias industriais e coñecerán o estado actual e as características da minaría, da enerxía e da industria en
España.

• O que os alumnos xa coñecen: Os alumnos coñecen os aspectos básicos e a clasificación dos sectores de produción; saben que existe
unha relación entre eles; son capaces de analizar as características básicas da produción económica e de relacionala cos factores humanos e
cos elementos físicos que interveñen nela.

• Previsión de dificultades. É posible que existan algunhas dificultades para que os alumnos comprendan a existencia de produtos raros,
as  formas  de  explotación,  os  lugares  nos  que  se  atopan  e  as  vantaxes  e  inconvenientes  que  nos  proporcionan.  Previranse  buscando
información de actualidade e histórica e realizando debates na aula sobre preferencias e suxestións ante estes asuntos.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

b
e
f
g
h

Sector industrial. Rexións 
industrializadas do mundo.

Explicar a distribución desigual das 
rexións industrializadas no mundo.

Localiza  nun  mapa  os  países  máis
industrializados  do  mundo,  através  de
lendas e símbolos adecuados.

CCL
CAA
CSIEE



Contidos da Unidade

• A explotación dos recursos naturais: a minaría.

• As fontes de enerxía.

• Clasificación das fontes de enerxía.

• Os desequilibrios entre produción e consumo.

• Enerxías non renovables: o petróleo, o gas natural, o carbón e o uranio.

• Enerxías renovables.

• Nacemento e desenvolvemento da industria.

• Os  trazos  do  sistema  industrial  actual:  a  importancia  da  investigación,  a  descentralización  da  produción,  a  automatización  e
terciarización industrial e o crecemento das industrias multinacionais.

• Novos factores de localización industrial.

• O proceso de deslocalización.

• As potencias industriais: China, primeira potencia industrial, e outras potencias.

• O sector secundario na UE.

• Minaría, enerxía e industria en España.

• Minaría, enerxía e industria en Galicia.



Unidade 5 Os servizos

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

• Enfoque da unidade. Os alumnos deben coñecer as características xerais do sector servizos; comprenderán como funciona o comercio, e
os factores que o afectan; identificarán os distintos tipos de comercio e a súa relación co transporte; identificarán e saberán describir os tipos
de  transporte  en  función  das  necesidades  e  das  opcións  posibles.  Recoñecerán  a  importancia  do  turismo,  analizando  as  súas  vantaxes
económicas e a súa relación coas demais actividades do sector terciario. Os alumnos aprenderán a organizar e preparar unha viaxe.

• O que os alumnos xa coñecen: Os alumnos coñecen os aspectos básicos e a clasificación dos sectores de produción; saben que existe
unha relación entre eles; son capaces de analizar as características básicas da produción económica e de relacionala cos factores humanos e
cos elementos físicos que interveñen nela.

• Previsión de dificultades. É posible que existan algunhas dificultades para que os alumnos comprendan como funcionan as redes de
transporte e comparalas. Previranse buscando información de actualidade, expondo as súas opinións e as súas dúbidas, elaborando esquemas,
táboas de rexistro de datos e extraendo conclusións.



Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

b
e
f
g
h

Actividades terciarias: transporte. Analizar o impacto dos medios de 
transporte no seu contorno.

Traza sobre un mapa mundi o itinerario que
segue  un  produto  agrario  e  outro  gan
deiro  desde  a  súa  colleita  ata  o  seu
consumo  en  zonas  afastadas,  e  extrae
conclusións.

CD
CAA
CSC
CSIEE

b
e
f
g
h

Actividades terciarias: comercio. Entender os fluxos e os bloques 
comerciais.

Define os indicadores que miden os 
intercambios económicos dun país.

CAA
CD
CCL
CMCCT
CSIEEDescribe  as  características  do comercio 

internacional na actualidade.
CAA
CCL
CSC
CSIEE

Enumera as características dos bloques 
comerciais e as razóns polas ques e 
constitúen

CAA
CCL
CSC
CSIEE

b
e
f
g

 Turismo. Analizar o desenvolvemento do 
turismo e a súa importancia 
económica.

Identifica os tipos de turismo e os seus 
efectos

CAA
CCL
CCEC
CSIEE
CD



h Valora a importancia do turismo na 
economía española e galega.

CAA
CCL
CCEC
CSIEE
CD

Contidos da unidade

•As  actividades  dos  servizos:  a  súa  importancia  dos  servizos,  tipos  de  servizos  e  a  súa  deslocalización.  •O comercio:  factores  e  tipos.
•Comercio interior e comercio exterior. •A organización do comercio mundial. •Un comercio mundial polarizado. •Novos

eixos comerciais. •O comercio da Unión Europea. •Afianzamento das relacións Estados Unidos-UE. •O  transporte:  funcións  e  redes.
•O transporte terrestre: o transporte por estrada, o transporte por ferrocarril e as redes de transporte terrestre. •O  transporte

naval: características, o auxe dos colectores e principais rutas. •O transporte aéreo: características, principais rutas, loxística aeroportuaria e
actividades anexas. •O turismo: evolución e tipos de turismo. •Os  fluxos  turísticos  internacionais:  destinos  e  procedencia  do  turismo.
•Outros servizos: os servizos financieros, os servizos de información e comunicación, os servizos de empresas e os servizos persoais. •O
comercio e o transporte en España. •O turismo e outros servizos en España. •O sector  servizos  en  Galicia:  o  comercio,  os  transportes,  o
turismo e os servizos públicos.



Unidade 6 O reto do desenvolvemento

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

• Enfoque da unidade. Os alumnos deben saber que é o desenvolvemento; coñecerán as causas do atraso económico dos países en
desenvolvemento; comprenderán e reflexionarán sobre as desigualdades de saúde, de benestar, económicas e sociais, relacionándoas coa
pobreza extrema e coa fame. Os alumnos deben coñecer o estado de desenvolvemento en España e exporán hipóteses sobre como avanzar no
desenvolvemento.

• O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen os aspectos básicos do desenvolvemento e a súa relación co benestar, coa pobreza
extrema e coa fame no mundo. Saben cales son as características básicas da produción económica e a súa relación co desenvolvemento.

• Previsión de dificultades. É posible que existan algunhas dificultades para que os alumnos comprendan como medir as desigualdades de
ingresos e riqueza entre os individuos dunha sociedade e do mundo mediante o índice Gini. Previranse as dificultades mediante a lectura e
interpretación de datos rexistrados nunha táboa, debatendo sobre eles e extraendo conclusións.

Obxectivos Contids Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

b
c
e
f
g
h
 l
m

Aproveitamento e futuro dos recursos 
naturais. Desenvolvemento 
sustentable.

Entender a idea de desenvolvemento 
sustentable e as súas implicacións.

Define  o  desenvolvemento  sustentable  e
describe   conceptos   clave   relacionados
con el.

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC



b
c
e
f
g
h
m

Causas do desenvolvemento desigual
no mundo. Débeda externa.

Analizar gráficos de barras por países
e textos ondes e reflicta nos niveis de
consumo,  o  comercio  desigual  e  a
débeda  externa  entre  países  en
desenvolvemento e os desenvolvidos.

Comparar  as  características  do  consumo
interior de países como Brasil e Francia.

CAA
CCL
CSC
CSIEE
CDCrea  mapas conceptuais,  usando recursos

impresos e dixitais, para explicar o función
amen  todo  comercio,  e  sinala  os
organismos  que  agrupan as  zonas
comerciais.

CAA
CCL
CSIEE
CD

Describe   o    funcionamento   dos
intercambios a nivel internacional, utilizando
mapas  temáticos  e  gráficos  nos  que  se
reflictan as liñas de intercambio.

CAA
CMCCT
CSIEE
CD
CCL

b
c
d
e

Tensións mundiais e 
subdesenvolvemento. Solucións ao 
problema.

Relacionar áreas de conflito bélico no 
mundo con factores económicos.

Realiza un informe sobre as  medidas para
tratar de superar as situación de pobreza.

CAA
CSC
CSIEE
CCL

f
g
h

Sinala  áreas  de  conflito  bélico  no  mapa
mundi  e  relacióna  as  con  factores
económicos.

CCL
CAA
CSC
CSIEE



Contidos da unidade

• Os países segundo o seu desenvolvemento.

• Causas do atraso económico: o peso do legado colonial, o desfasamento tecnológico, o peso da poboación, a carga da débeda externa e
as guerras.

• A pobreza extrema e a fame.

• O acceso á auga potable.

• As desigualdades de saúde e benestar.

• As desigualdades económicas.

• As desigualdades sociais: a desigualdade de xénero, a explotación infantil e a educación da poboación.

• Como avanzar no desenvolvemento: a axuda exterior, a xestión dos propios gobernos e unha organización do comercio máis xusta.

• Pobreza e desenvolvemento en España.



Unidade 7 Sustentabilidade ambiental

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

• Enfoque da unidade. Os alumnos deben comprender o que é a conciencia ambiental e asumila; coñecerán os principais problemas que
afectan o medio ambiente e saberán cales son os principais factores que os causan.  Os alumnos comprenderán as solucións que poden
adoptarse para protexer o medio natural e saberán analizar o impacto ambiental nun lugar determinado a partir de imaxes de satélite.

• O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen os principais problemas ambientais e algunhas accións que se poden realizar ou
evitar para palialos ou evitalos. Saben cales son as características básicas da sustentabilidade ambiental. Coñecen o que é un volcán e as súas
partes principais.

• Previsión de dificultades. É posible que os alumnos teñan dificultades para comprender os problemas ambientais que pode ocasionar
unha erupción volcánica. Previranse as dificultades mediante a lectura e a visión de imaxes e vídeos sobre os efectos de erupcións famosas e
recentes.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

b c
e f
g h
 l m ñ

Aproveitamento e futuro dos recursos 
naturais. Desenvolvemento 
sustentable.

Entender a idea de desenvolvemento 
sustentable e as súas implicacións.

Defineo  desenvolvemento  sustentable  e
describe   conceptos   clave   relacionados
con el.

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC



Contidos da unidade

• Deterioración ambiental e nacemento da conciencia verde.

• A contaminación atmosférica e o cambio climático.

• A bruma fotoquímica.

• A choiva aceda.

• O buraco na capa de ozono.

• O efecto invernadoiro e o cambio climático.

• Como frear a contaminación atmosférica.

• A auga: escaseza e contaminación.

• A deforestación: definición, principais zonas afectadas e consecuencias nas selvas tropicais.

• A perda de biodiversidade.

• A degradación do solo.



Unidade Introdución á Historia

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

• Enfoque da unidade. Os alumnos deben comprender o significado da palabra historia e en que consiste o traballo do historiador;
saberán cales son e en que consisten as principais fontes históricas; identificarán o tempo histórico e relacionarano coas idades da historia;
saberán interpretar e deseñar unha liña do tempo.

• O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen algúns datos fundamentais da historia como reflexo dos feitos máis significativos
sucedidos no pasado do seu medio próximo: na súa localidade, na súa Comunidade Autónoma, en España e no mundo.

• Previsión de dificultades. Poden existir dificultades para que os alumnos comprendan a diferenza entre un resto histórico escrito e un
resto histórico non escrito. Previranse as dificultades con procuras en Internet, diálogos, debates e análises que permitan saber como se deben
buscar as fontes históricas fiables.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

f
 l
ñ

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

Recoñecer  que  o  pasado  non  está"
morto  e  enterrado",  senón  que
determina  o  presente  e  os  posibles
futuros e espazos, ou inflúe neles.

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

CSC
CAA
CCEC

h
 l

Fontes históricas. Nomea e identifica catro clases de fontes 
históricas.

CSC
CAA



ñ Identificar,  nomear  e  clasificar  fontes
históricas,e  explicar  diferenzas  entre
interpretacións de fontes diversas.

Comprende  que  a historia  non  se pode
escribir  sen  fontes,  xa  sexan  estas  restos
materiais ou textuais.

CSC
CAA

 l
ñ

Cambio econtinuidade. 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.

Ordena  temporalmente  algúns feitos
históricos  e  outros  feitos  salientables,
utilizando  para  iso  as  nocións  básicas de
sucesión, duración e simultaneidade.

CSC
CMCCT

Realiza   diversos   tipos  de  eixes 
cronolóxicos e mapas históricos.

CSC
CMCCT

f
 l
ñ

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

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

CSC
CMCCT

h
 l
ñ

Vocabulario histórico eartístico. Utilizar  o  vocabulario  histórico  e
artístico  con precisión, inseríndoo no
contexto adecuado.

Utiliza o vocabulario histórico e artístico 
imprescindible para cada época.

CSC
CCL

Contidos da unidade.

• O significado da palabra historia.

• O traballo do historiador.

• As fontes históricas.



• Localización temporal e espacial.

• As idades da historia; liña do tempo.



Unidade 8 A Idade Moderna, unha nova era

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

• Enfoque da unidade. Os alumnos deben coñecer as causas das grandes descubertas xeográficas, relacionándoas coas exploracións de
Portugal  e  de  Castela.  Comprenderán  as  características  principais  dos  pobos  precolombianos;  identificarán  e  describirán  os  aspectos
fundamentais a sociedade e da economía durante a Idade Moderna. Os alumnos saberán interpretar gráficos, mapas e imaxes históricas.

• O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen as características das idades da historia anteriores á Idade Moderna, identificando
os aspectos fundamentais da súa cultura, a súa política e os seus costumes.

• Previsión  de  dificultades.  É  posible  que  existan  algunhas  dificultades  para  comprender  o  significado  das  descubertas  históricas.
Previranse mediante a observación de imaxes e vídeos relacionados coa historia.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

g
 l

Idade Moderna: concepto e datación. Comprender a significación histórica 
da etapa do Renacemento en Europa.

Distingue  modos  de  periodización  histórica
(Idade Moderna,  Renacemento,  Barroco,
Absolutismo, etc.).

CSC
CAA

Contidos da unidade

•Un tempo de exploracións. •O mundo coñecido polos europeos. •O comercio con Oriente. •Os avances na navegación. •As
exploracións portuguesas. •As exploracións castelás. •América precolombiana: os maias, os incas e os aztecas.  •As
transformacións sociais e económicas:o auxe da burguesía, unha época de prosperidade económica e novos instrumentos económicos.



Unidade 9 Novas formas de pensar: Renacemento e Reforma

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

• Enfoque da unidade. Os alumnos deben coñecer as formas de pensar durante o Renacemento, identificando o cambio de mentalidade;
coñecerán o concepto de humanismo e a  súa difusión;  saberán cales  son os  conceptos  novos que se teñen sobre a ciencia  e a  arte,  e
recoñecerán a relación entre mecenas e artistas. Identificarán e describirán as características fundamentais da arquitectura, da escultura e da
pintura do Quattrocentro e do Cinquecento. Saberán como se expandiu o Renacemento; por España, polos Países Baixos e por Alemaña,
identificando os aspectos máis importantes dos cambios relixiosos, da ruptura de Lutero, da Reforma, da contrarreforma e do Concilio de
Trento.

• O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen as características máis importantes da época histórica anterior á Reforma e saben
como evolucionaron os aspectos fundamentais da súa cultura, da súa política e dos seus costumes.

• Previsión de dificultades. É posible que existan algunhas dificultades para que os alumnos comprendan os significados e os obxectivos
do mecenado e dos mecenas. Previranse as dificultades mediante a procura de información e os debates sobre o asunto.

Obxectivos Contid
os

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave

f
g
h
 l
n

Renacemento e Humanismo: alcance 
posterior.

Relacionar o alcance  da  nova ollada
dos humanistas, artistas e científicos
do  Renacemento  con  etapas
anteriores e posteriores.

Identificatraz  os  do  Renacemento  e  do
Humanismo na historia europea, a partir  de
fontes históricas dediversos tipos.

CSC
CCEC
CAA
CCL



Contidos da unidade

•O humanismo, unha nova forma de pensar.

•Unha concepción diferente da ciencia e da arte.

•O Quattrocentro: a arquitectura, a escultura e a pintura.

•O Cinquecento: a arquitectura, a escultura e a pintura.

•A expansión do Renacemento: España, Países Baixos e Alemaña.

•Os cambios relixiosos: a Reforma.

•A Contrarreforma.

•O Concilio de Trento.

•A nova espiritualidade.

•Intolerancia e represión.



Unidade 10 A formación do Imperio español

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

• Enfoque da unidade. Os alumnos deben coñecer as características máis importantes das formas de monarquías autoritarias. Saberán
cales foron os feitos máis relevantes, sucedidos durante o reinado dos Reis Católicos. Identificarán e describirán as características fundamentais
do Imperio español dos Austrias; buscarán información e aprenderán o que significou para España e para o resto do mundo a conquista e a
colonización de América.

• O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen as características máis importantes da época histórica anterior á formación do
Imperio español e saben como evolucionaron os aspectos fundamentais da súa cultura, da súa política e dos seus costumes.

• Previsión de dificultades. É posible que existan algunhas dificultades para que os alumnos saiban analizar as polémicas históricas e a
validez ou invalidez da información que chegou ata os nosos días. Previranse as dificultades mediante debates sobre información actual e
facendo hipóteses sobre futuras posibles polémicas sobre os feitos actuais que pasarán á historia.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

a
c
d
g
 l

Monarquías modernas: union 
dinástica de Castela e Aragón. 
Posición de Galicia.

Analizar o reinado dos Reis Católicos
como unha etapa de transición entre a
Idade Media e a Idade Moderna.

Comprende  os  conceptos  de  cambio  e
continuidade  en  relación  co  reinado  dos
Reis Católicos.

CSC
CAA



f
g
h
 l
m

Descubertas  xeográficas:  Castela  e 
Portugal. Conquista e colonización de 
América.

Entenderos procesos de  conquistae 
colonización,e as súas 
consecuencias.

Explica  as  causas  que  conducironá
descuberta de  América para  Europa, a súa
conquista e a súa colonización.

CSC
CMCCT
CAA
CCL

Coñece os principais feitos da expansión de 
Aragón e de Castela polo mundo.

CSC

Sopesa interpretacións conflitivas sobre a 
conquista e a colonización de América.

CSC
CAA
CCL

Contidos da unidade

• A aparición do Estado moderno: as monarquías autoritarias e as monarquías europeas a comezos da Idade Moderna.

• O reinado dos Reis Católicos.

• O imperio español; os problemas internos.

• O imperio de Carlos V.

• A Monarquía Hispánica de Filipe II.

• Os problemas financeiros do imperio.

• A organización do Imperio: os órganos de goberno, a sociedade e as actividades económicas.



• Os problemas exteriores: a rivalidade con Francia, a expansión do Imperio turco, a defensa do catolicismo e a guerra de Flandres.

• A conquista de América.

• A organización dos territorios americanos: o goberno das indias e a sociedade colonial.



Unidade 11 A Europa do Barroco

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

• Enfoque da unidade. Os alumnos deben coñecer as características fundamentais do Barroco e as circunstancias que acompañaron ao
declive da Monarquía Hispánica e ao ascenso de novas potencias. Saberán en que consistiu a revolución científica. Identificarán e describirán a
arte barroca e as características principais do Século de Ouro español. Interpretarán e describirán unha declaración de dereitos. Analizarán
unha pintura barroca. Describirán a vida cotiá a través da pintura e saberán analizar o papel da pirataría. Aprenderán a representar unha obra
de teatro.

• O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen as características máis importantes da época histórica anterior ao Barroco e saben
como evolucionaron os aspectos fundamentais da súa cultura, da súa política e dos seus costumes.

• Previsión de dificultades. É posible que existan algunhas dificultades para que os alumnos saiban analizar o papel dos piratas e os
corsarios na Idade Moderna. Previranse as dificultades mediante a procura de información e debates sobre recentes polémicas relacionadas
coa pirataría nalgúns mares e costas do mundo.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

a
c
d
g
 l

Estado moderno:  monarquías 
autoritarias, parlamentarias e 
absolutas.

Comprender a diferenza entre os 
reinos medievais e as monarquías 
modernas.

Distingue  as  características  de  réximes
monárquicos  autoritarios,  parlamentarios  e
absolutos.

CSC
CAA



g
 l

Os conflitos europeos nos séculosXVI
e  XVII  a  través  das  políticas  dos
Austrias:  reforma,  contrarreforma  e
guerras  de  relixión; loita  pola
hexemonía e guerra dos Trinta Anos.

Coñecer trazos das políticas internas e
as relación exteriores dos séculos XV
e XVII en Europa.

Analiza as relación entre os reinos europeos
que conducen a guerras como a dos "Trinta
Anos".

CSC
CAA

Contidos da unidade

•Unha época de crise: a crise demográfica, o empobrecemento do campo, a crise económica nas cidades e numerosos conflitos sociais.

•O declive da Monarquía Hispánica: o goberno dos validos, graves problemas internos, unha economía en crise e o final da dinastía dos
Austrias.

•O fin da hexemonía española en Europa. •Francia, primeira potencia europea. •A monarquía absoluta de Luís XIV.

•O éxito comercial das Provincias Unidas. •O triunfo do parlamentarismo en Inglaterra.

•A revolución científica. •Arte Barroca: arquitectura e urbanismo. •A escultura barroca: características.

•A pintura barroca: características. •A escola italiana, a escola holandesa e a escola flamenga.

•O Século de Ouro español. •Galicia na Idade Moderna.



5.- TEMPORALIZACIÓN.

No primeiro trimestre impartiránse as seguintes unidades didácticas: Da introdución da Xeografía ao tema 4

No segundo trimestre impartiránse as seguintes unidades didácticas: Do tema 5 ao 8

No terceiro trimestre impartiránse as seguintes unidades didácticas: Do tema 9 ao tema 11.

6.- GRAO MÍNIMO DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PARA SUPERAR A MATERIA

1. Clasificar e distinguir tipos de mapas e imaxes satélite.

2. Localizar   espazos   xeográficos   e lugares nun mapa utilizando datos de coordenadas xeográficas.

3. Coñecer e interpretar os tipos mapas temáticos

4. Coñecer o mapa político a distribución territorial de España: comunidades autónomas, capitais, provincias e illas.

5. Comparar  a  poboación  activa  de cada sector en diversos países e analiza o grao de desenvolvemento que amosan estes datos.

6. Diferenciar e coñecer os sectores económicos europeos.

7. Definir o desenvolvemento sustentable  e  describe  conceptos  clave  relacionados con el.

8.  Coñecer as principais zonas produtoras de cereais e minerais no mundo.

9.  Coñecer  as principais zonas produtoras e consumidoras de enerxía no mundo.



10. Identificar e nomear algunhas enerxías alternativas.

11. Coñecer os principais tipos de pesca e as súas características así como a sobreexplotación dos caladoiros de pesca.

12 Localizar nun mapa os países máis industrializados do mundo, a través de lendas e símbolos adecuados.

13. Definir os indicadores que miden os intercambios económicos dun país.

14.   Describir   as   características   do comercio internacional na actualidade.

15.  Enumerar  as  características  dos bloques comerciais e as razóns polas que se constitúen.

16. Identificar os tipos de turismo e os seus efectos

17. Valorar a importancia do turismo na economía española e galega.

18. Explicar o funcionamento do comercio, e sinalar os organismos que agrupan as zonas comerciais.

19. Describir   o   funcionamento   dos intercambios a nivel internacional.

21. Nomear e identificar catro clases de fontes históricas.

22.  Realizar   diversos   tipos   de   eixes cronolóxicos e mapas históricos.

23.  Utilizar  o  vocabulario  histórico  e artístico imprescindible para cada época.

24.  Distinguir  modos  de  periodización histórica (Idade Moderna, Renacemento, Barro co, Absolutismo, etc.).

25. Identificar trazos do Renacemento e do Humanismo na historia europea.

26. Coñecer e analizar obras e legado de artistas, humanistas e científicos da época.



27.Distinguir   as   características   de réximes monárquicos autoritarios, parlamentarios e absolutos.

28. Coñecer e valora o reinado dos Reis Católicos.

29. Explicar as causas que conduciron á descuberta de América para Europa, a súa conquista e a súa colonización.

30.  Coñecer  os  principais  feitos  da expansión de Aragón e de Castela polo mundo.

31.  Valorar as interpretacións  conflitivas sobre a conquista e a colonización de América.

32. Analiza as relacións entre os reinos europeos que conducen a guerras como a dos "Trinta Anos".



7.- PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 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, aprecie o que este sabe ou vai  asimilando ou mellorando. Con carácter orientador e flexible se terán en conta as valoracións
seguintes:

- probas escritas ou orais, traballos cooperativos ou proxectos individuais ou colectivos: 70% da nota final da avaliación

- exame de mapas: 10% da nota de cada avaliación

- caderno de clase, traballo de clase materializado nas fichas de tarefas , exercicios e actividades diarias: 10% da nota de cada avaliación

- traballo trimestral de investigación individual ou colectivo: 10% da nota de cada avaliación

Segundo o progreso de cada grupo e de acordo coas medidas de atención á diversidade as porcentaxes, procedementos e instrumentos de
avaliación poderán variar en función das particularidades e características de cada grupo.

Como procedemento de avaliación se terá en conta:

- Memorización de información básica.

- Capacidade de análise e relación.

- Correcto tratamento de información escrita, incluída a ortografía e a gramática. *Coa finalidade de mellorar a ortografía do alumnado,
entendendo que se trata dunha cuestión transversal a todas as áreas e que polo tanto require dunha implicación integral, restarase 0,1 puntos
por erros na colocación do til e dos signos de puntuación; e 0,2 para faltas de ortografía consideradas graves, ata un máximo de 2 puntos, nas
probas escritas.

- Análise e comentario de material gráfico e audiovisual.



- Representación gráfica de conceptos espaciais e temporais (mapas, eixes).

- Capacidade de síntese e redacción.

-    Seguimento das normas de intervención en debates, intervencións orais, etc..

Nas probas escritas ó xeito tradicional, deben concorrer, na medida do posible, todos ou a maioría dos aspectos sinalados. Propomos neste
caso como valores mínimos:

 un ou dous textos ou documentos (escritos ou icónicos) a través do cal o alumno poida localizar no espacio e/ou no tempo; relacionar
fenómenos e/ou esquematizar ou resumir.

 vocabulario a definir polo alumno.

 Cuestións teóricas a desenvolver

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 constituída tamén pola observación sistemática de todo tipo de labor na
clase. De ningún xeito pode quedar confinada a avaliación a un exercicio dado (ou exame típico). Por tanto canto máis numerosas sexan as
probas, exercicios, traballos e observacións en xeral do alumno tanto menores son as posibilidades de avaliar incorrectamente.

Das incidencias de clase e actividades desenvolvidas levarase conta no Libro do Profesor, no que figurarán as notas acadadas nas diferentes
probas escritas ou orais realizadas, etc.

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



• Avaliación inicial. É unha proba que se aplica ao comezo do curso escolar e que atende á detección do grao de adquisición das principais
destrezas básicas e dalgúns contidos que se requiren para o curso. Tras a realización desta proba e a observación sistemática dos alumnos nos
primeiros días, estableceranse medidas de apoio individuais e de grupo.

• Avaliación final. Trátase dunha proba que recolle as competencias cognitivas e as destrezas esixibles en cada curso académico.

O modelo de probas de avaliación deseñadas para a área de Xeografía e Historia, independentemente da súa temporalización, responde á
necesaria  integración  de coñecementos  e  destrezas  esixida polo  enfoque competencial  do  currículo,  da  materia  e  mais  do proxecto.  As
actividades das probas de avaliación están asociadas aos estándares de aprendizaxe definidos para o seu alcance, de modo que o profesor
poida medir, avaliar e graduar o rendemento ou logro que se alcanzou.

Na elaboración das probas de avaliación tívose en conta a combinación de diversos tipos de preguntas-tarefas:

• As preguntas  de resposta construída esixen o desenvolvemento de procedementos.  Este tipo de cuestións contempla a necesidade de
alcanzar unha produción única, aínda que podería expresarse de distintas formas e describir diferentes camiños para chegar a ela. Tanto o
procedemento coma o resultado deben ser valorados e para iso establécense diferentes niveis de execución na resposta en función do grao de
desenvolvemento competencial evidenciado.

• As preguntas de resposta aberta, que admiten respostas diversas, as cales, aínda sendo correctas, poden diferir duns alumnos a outros.



8.- CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIERE A MATERIA

O enfoque competencial das materias da educación secundaria e o obxectivo de mellora da capacidade comunicativa do alumnado determinan
a adopción dun conxunto de estratexias metodolóxicas acorde cunha proposta innovadora para abordar o ensino-aprendizaxe da Xeografía e
Historia nas aulas.

Enfoque comunicativo e funcional

Un dos obxectivos da materia de Xeografía e Historia é que os alumnos desenvolvan e melloren a súa competencia comunicativa, e sexan quen
de interactuar con éxito en todos os ámbitos da súa vida: persoal, académico, social, e no futuro, no ámbito profesional. Con este fin cobra
especial preeminencia o desenvolvemento da lingua oral e da comprensión e expresión escritas.

No que se refire á comunicación oral apreciamos que esta se vincula á vida cotiá e persoal (familia, charlas de amigos, conversacións con
compañeiros, ...) e a un tipo de linguaxe informal, redundante e sumamente expresiva, no ámbito académico, ademais das explicacións do
profesor e as exposicións dos alumnos, o oral serve como fonte de información, e como sistema de comunicación e negociación, especialmente
nos traballos en grupo. A comunicación oral presenta unha especial atención en todo o proxecto, pois a práctica oral, asociada singularmente á
presentación de tarefas e traballos de clase é unha constante en todas as unidades.

No relativo á comunicación escrita, faise especial fincapé na lectura sobre todo de textos expositivos, os máis habituais na vida académica.
Neste curso tamén se lle concede especial importancia á lectura dixital, unha realidade que implica o despregamento de competencias lectoras
diferentes ás que esixe o libro impreso ou facsímile (e-book, PDF e formatos similares). A lectura dos novos xéneros dixitais como o blog, as
wikis, os foros e as redes sociais prodúcese a saltos, de xeito fragmentado, cun protagonismo extraordinario do lector, que non só interpreta o
texto senón que é o creador do itinerario de lectura apoiándose no hipertexto fronte á linealidade da lectura tradicional.



En canto á expresión, traballaranse producións orais e escritas dos alumnos paralelamente á adquisición dos contidos e as habilidades propias
da área. En todas as unidades didácticas do curso proponse que os alumnos garden as producións escritas no seu portafolio, o que lle permitirá
prestar unha atención especial á presentación e expresión escrita destes traballos. Igualmente, na tarefa final de cada unidade propónselles
aos alumnos que realicen exposicións orais e escritas a partir dos traballos realizados.

Aprendizaxe por tarefas e traballo colaborativo

É aconsellable desde diversos puntos de vista optar por metodoloxías activas de aprendizaxe nas que os alumnos e as alumnas son os axentes e
protagonistas da comunicación e recoñecen na realización das actividades e tarefas unha relación coas súas propias necesidades comunicativas
e unha aplicación directa  aos  diferentes  ámbitos  da súa vida persoal,  académica e social.  Esta vinculación coa propia experiencia e coa
reutilización do coñecemento en contextos reais fai verdadeiramente significativa a aprendizaxe da Xeografía e Historia, moi afastada da mera
especulación teórica e descritiva.

Neste curso optouse pola metodoloxía por tarefas: en cada unidade formúlanse diferentes tarefas de produción intermedias, que aínda que
non condicionan, preparan a realización da tarefa final na que se aplican habilidades xa adquiridas. No deseño das tarefas cobran especial
relevancia as relacións inter e intradisciplinares, pois trátase de obxectos de aprendizaxe que esixen a posta en marcha de procesos cognitivos
complexos, o fomento da creatividade dos alumnos e a aplicación constante das TIC tanto como ferramentas de busca e elaboración de
información coma polas súas posibilidades comunicativas e creativas.

A realización das tarefas implica o traballo colaborativo, que -sen esquecer as achegas individuais- require modelos de agrupación flexibles e o
convencemento de que a resolución da tarefa non é a suma de esforzos dos integrantes do grupo, senón o esforzo coordinado de todos os
membros do equipo.

Na actualidade, a forma colaborativa de traballo é unha demanda do mundo laboral  polas condicións nas que este se leva a cabo: unha
sociedade globalizada e con sólidas tecnoloxías da comunicación. No ámbito educativo, este tipo de traballo significa:



• Un determinado tipo de organización da aula, para propiciar o espazo para a discusión, o debate, e a toma de decisións. Isto non supón que o
traballo  deba  realizarse  sempre  na  aula,  pois  os  novos  medios  de  comunicación  permiten  a  conexión  sincrónica  e  a  coordinación  sen
necesidade da presenza física.

• Unha concepción da aprendizaxe como construción conxunta do coñecemento. Ao promover o intercambio de ideas, a comunicación precisa,
a actuación coordinada e o control mutuo, o traballo en colaboración conduce á aprendizaxe significativa, que se alcanza polo esforzo común. É
cada individuo quen aprende, pero o que se aprende foi elaborado por todos os membros do equipo. De aí a necesidade de promover un
comportamento ético no que se achegan ao grupo os propios coñecementos e se respecta o achegado polos demais. Neste sentido, este tipo
de aprendizaxe é o marco idóneo para a aplicación dos principios de autoavaliación, avaliación entre iguais e coavaliación.

• Unha metodoloxía que lle concede ao alumno autonomía para aprender, e converte o docente en guía e titor do proceso. Cada estudante é
suxeito da súa propia aprendizaxe, e á vez mestre e discípulo dentro do grupo. Este intercambio constante de papeis promove a interrelación
persoal favorecendo en desenvolvemento de competencias sociais e a integración no grupo. O profesor deixa a función de transmisor de
coñecementos e convértese en mediador e facilitador da súa adquisición.

As tarefas deseñadas en cada unidade son abertas, para fomentar a creatividade individual e do grupo, e están claramente estruturadas e
delimitadas,  para  non dificultar  a  comprensión.  Nelas  especifícase con claridade  o resultado que se  pretende alcanzar  -o  obxectivo que
persegue a tarefa é coñecido desde o comezo de cada unidade- e establécense con claridade as vías para lograr o resultado final en cada unha
das fases: inspiración, realización e publicación.

Fomento da creatividade, do pensamento estratéxico e do pensamento crítico

A metodoloxía por tarefas esixe a posta en marcha de procesos cognitivos complexos e a combinación de distintas habilidades e destrezas que
favorecen o fomento da creatividade e a atención á diversidade de capacidades (intelixencias múltiples).



A globalización e mais o cambio constante característicos do mundo actual esixen individuos capaces de actuaren de xeito estratéxico, é dicir,
coa competencia necesaria para adaptarse a situacións novas, tomar decisións pertinentes e manter unha actitude constante de aprendizaxe.
Ser estratéxico implica:

• Analizar e avaliar novas situacións.

• Recoñecer as metas que se queren alcanzar.

• Tomar decisións e corrixir a súa aplicación en caso de que sexa necesario.

• Ter conciencia do que se sabe e de como e cando aplicalo.

O pensamento estratéxico baséase no "saber" e no "saber facer" e non se pode desenvolver nin teoricamente nin por medio de actividades
que  impliquen  simplemente  a  comprobación  de  coñecementos.  Para  adestralo  cómpre  deseñar  actividades  nas  que  o  alumnado  deba
despregar a súa capacidade de actuación, de reflexión e de creación.

As  tarefas  finais  das  unidades,  formuladas  como un  reto  que  os  alumnos  deben afrontar,  representan  unha  oportunidade  idónea  para
fomentar o pensamento estratéxico: parten dunha situación que os alumnos deben analizar (reflexión, na fase de preparación), para alcanzar
uns obxectivos concretos (actuación, na fase de realización) seguindo camiños non preestablecidos (creación, nas fases de realización e de
comunicación e publicación).

Para alcanzar este desenvolvemento deseñáronse actividades abertas (non teñen resposta única), globais (requiren integrar coñecementos de
orixe diversa) e novidosas para o alumnado (non mera reprodución doutras xa realizadas). Coma en calquera outra produción, a resolución
deste  tipo  de  actividades  require  a  revisión  do  procedemento  que  se  levou  a  cabo  facilitando  a  reflexión  sobre  a  propia  aprendizaxe
(metaaprendizaxe).

Pensar  criticamente  consiste  en  adoptar  unha  actitude  intelectual  de  análise  de  obxectos  e  informacións  de  calquera  natureza  para
comprendelos e emitir un xuízo acerca da súa validez, adecuación, congruencia, verdade,... Daquela, non se trata de adherirse ou rexeitar unha



determinada valoración, senón de examinar os distintos aspectos da realidade, "tomando distancia" e desde diferentes perspectivas. Como se
trata dunha actitude intelectual, o pensamento crítico só se pode formar promovendo a súa aplicación a situacións diversas, automatizándoo
ata constituílo en hábito.

Integración das Tecnoloxías da Información e a Comunicación

Desde o punto de vista práctico, as TIC son soporte para determinados contidos (multimedia) e facilitan ferramentas para a construción do
coñecemento, especialmente nas actividades de busca de información e para a realización de tarefas complexas.

Por outra banda, as actividades que integran as TIC teñen, en ocasións, un compoñente lúdico moi adecuado para conseguir a motivación na
aula. Con todo, o uso que os adolescentes fan delas está relacionado fundamentalmente coas súas necesidades de comunicación persoal e a
súa utilización no ámbito académico o que debe ser obxecto dun proceso de ensino-aprendizaxe como o que se produce noutras facetas do
proceso educativo, especialmente no que se refire aos riscos inherentes a estas novas formas de comunicación.

Por último, cómpre mencionarmos as implicacións metodolóxicas de dous eixes fundamentais do curso: a Atención á diversidade da aula e a
Avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe, que se detallan nos apartados 3 e 4 deste documento.



9.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN EMPREGAR

Libro de Texto: “Xeografía e Historia” da editoria Santillana. Ademais empregaránse recursos dixitais (libro de texto, presentacións, vídeos)

10.- CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO

Requisitos mínimos para obter o aprobado:

En cada avaliación faranse polo menos dúas probas escritas, orais, proxectos, traballo colaborativo.

A nota final do curso farase coa nota media dos exames das tres avaliacións, e, se fose o caso, das correspondentes recuperacións. Se non
acadase ese obxectivo non se lle concedería o aprobado.

Así mesmo, ao final de Curso poderanse realizar novas probas de recuperación para aquel alumnado que non acadara cualificación positiva
nalgunha ou nalgunhas das avaliacións desenvolvidas. Se o alumnado non superou dúas ou máis avaliacións, o carácter de dita proba será
global, debendo examinarse de toda a materia do curso, aínda que unha das avaliacións figure como aprobada. Será necesario acadar un 5 para
superar a materia.

O referido nos apartados anteriores non se aplicará no exame de setembro, dado o seu carácter de proba única e extraordinaria. Polo tanto
será necesario obter un 5 na proba obxectiva.

No caso de que o docente constate que un alumno ou alumna copia nunha proba escrita, ben de maneira tradicional (chuleta, falar con algún

compañeiro/a, intentos de cambiazo…) ou empregando medios electrónicos (móbil, pinganillo, smartwatch…), o exame será cualificado cun 0.

Na proba ordinaria de xuño de final de curso e na extraordinaria de setembro a cualificación será tamén de 0.



11.- 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. 



12.- RECUPERACIÓN DA MATERIA PENDENTE.

Tal e como establece o apartado 22.2 do Real Decreto 1105/2014, de 26 de decembro; aqueles alumnos e alumnas que, excepcionalmente,
sexan promocionados de curso polo equipo docente con materias pendentes, deberán facelo cun plan personalizado de recuperación destas
materias. O plan consiste na elaboración dun caderno de actividades que deberán entregar coa relaización de dúas probas parciais. En caso de
que non as superen deberán realizar unha proba final en maio.



IES AFONSO X O SABIO CURSO 20  - 3ºESO CSXH
DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA

CADERNO DE RECUPERACIÓN DE PENDENTES

nome e apelidos:__________________________________________________________________

UD.1 A ORGANIZACIÓN POLÍTICA DO MUNDO
1.-
a) Copia e completa a táboa explicando as características de cada un:
Segundo a xefatura do

Estado
Segundo o réxime

político
Segundo o reparto de poder no

territorio
Segundo a intervención do

Estado na economía
Segundo a relixión

Monarquía República Democracia Ditadura Centralizado Descentralizado Liberal Social Totalitario Teocracia Confesional Laico

b) Seguindo a táboa, fai un cadro coa mesma clasificación usando España como exemplo

2.- Define que é un Estado. Enumera e explica cales son as súas funcións

3.- A ONU: cando e por que se creou, cales son os seus obxectivos, órganos principais

4.- Copia e completa a táboa cos organismos que integran a Unión Europea

ORGANISMO INTEGRADO POR AS SÚAS FUNCIÓNS SON

Parlamento Europeo

Consello da Unión

Comisión Europea

Tribunal de Contas

Tribunal de Xustiza



5.- Completa a táboa: separación de poderes no Estado Español

EXECUTIVO LEXISLATIVO XUDICIAL

INSTITUCIÓNS

COMPOSTO
POR

FUNCIÓNS

6.- Localiza no mapa os 28 países que forman parte da Unión Europea e indica a capital de cada un



UD.2 O MUNDO, UNHA ECONOMÍA GLOBALIZADA
1.- Explica as fases da actividade económica

2- Enumera e explica os axentes económicos e os factores produtivos

3.- Define que é a globalización e explica que factores a favoreceron e cales son as consecuencias deste fenómeno

4.- No seguinte mapa marca as economías emerxentes, destacando especialmente os BRICs. Indica cales son as súas principais  limitacións.  Localiza tamén as
potencias tradicionais e explica por que perderon parte do seu poder económico a partir de 1990



UD.3 O SECTOR PRIMARIO
1.- Enumera e explica os elementos que integran a paisaxe agraria

2.- Copia e completa a táboa:
PARCELAS SISTEMAS DE CULTIVO ACHEGA DE AUGA VARIEDADE DE CULTIVOS

Tamaño Límites

3.- Explica a diferenza entre:
- gandaría extensiva e intensiva
- os distintos tipos de pesca

4.- Fai un esquema coas características do sector primario en España e Galicia

5.-  Localiza  no mapa as rexións  en desenvolvemento  onde se practica agricultura  de subsistencia,  de  rozas,  sedentaria  de secaño,  irrigada monzónica  e de
plantación.



6.- No seguinte mapa localiza as paisaxes agrarias españolas e copia e contesta ás preguntas sobre cada unha delas:
1.- clima
2.- hábitat
3.- tipos de parcelas
4.- cultivos (variedade, regadío ou secaño)

UD.4 MINARÍA, ENERXÍA E INDUSTRIA
1.- Fai unha táboa coas enerxías renovables e non renovables. Inclúe as vantaxes e desvantaxes de cada unha

2.- Fai unha clasificación dos tipos de industria segundo o grao de desenvolvemento tecnolóxico e outra segundo o destino dos produtos. Nesta última, inclúe que
fabrican e os tipos de industria

3.- Enumera e explica os trazos do sistema industrial actual

4.- Explica que é a deslocalización industrial e que zonas do planeta son receptoras de industrias



5.- Localiza no mapa as potencias industriais. Indica cal é a primeira potencia mundial e por que

6.- Explica o proceso de industrialización en España. Indica cales son os principais sectores industriais na actualidade

UD.5 OS SERVIZOS
1.- Define: terciarización da economía, deslocalización de servizos, servizos públicos, servizos privados, áreas de libre comercio, unións aduaneiras, intermodalidade

2.- Tipos de comercio

3.- Funcións do transporte

4.- Efectos positivos e negativos do turismo en zonas receptoras



5.- Clasifica as seguintes actividades segundo o sector ao que pertenzan. Indica tamén o subsector (como aparece na primeira fila da táboa)
ACTIVIDADE SECTOR SUBSECTOR

BANCO TERCIARIO SERVIZOS FINANCEIROS

VIAXE DE NEGOCIOS

FÁBRICA DE AUTOMÓBILES

TENDA DE ROUPA

TREN DE PASAXEIROS

CRÍA DE GANDO VACÚN

COMPAÑÍA DE SEGUROS

REFINARÍA DE PETRÓLEO

CANLE DE TELEVISIÓN

LONXA DE PEIXE

SUPERMERCADO

SIDERURXIA

SALÓN DE BELEZA

DESEÑO DE CAMPAÑA DE PUBLICIDADE

PESCA DE BAIXURA

UD.8 A IDADE MODERNA, UNHA NOVA ERA

1.- Explica as causas dos descubrimentos xeográficos no século XV

2.- Marca a liña imaxinaria do Tratado de Tordesillas e sinala a que coroa pertencen os territorios a ambos lados desta liña



3.- O descubrimento de América: causas e desenvolvemento das viaxes de Colón

4.- Define os seguintes conceptos:
Tratado de Tordesillas, burguesía, letra de cambio, compañía mercantil

5.- Os pobos precolombianos. Localízaos no mapa e indica como era a súa organización social, actividades económicas e relixión



6.- Fai unha liña temporal cos descubrimentos máis importantes de portugueses e casteláns no século XV e XVI (ata 1530). Inclúe tamén o nome dos protagonistas
máis destacados

UD. 9 NOVAS FORMAS DE PENSAR: RENACEMENTO E REFORMA
1.- Define brevemente:
antropocentrismo, sfumato, indulxencias papais, calvinismo, concilio de Trento

2.- Enumera as máis importantes teses de Lutero e explica por que fixo a Reforma de igrexa

3.- Explica as características do Humanismo renacentista. Enumera polo menos dous humanistas e algunha das súas obras

4.- Fai unha táboa coas principais características da escultura, pintura e arquitectura do Renacemento, os artistas máis importantes e as obras máis coñecidas

5.- Observa as imaxes e responde ás preguntas:
- título da obra, autor, período artístico, cronoloxía
- descrición da obra e significado, simboloxía
- trazos da arte do Renacemento presentes en cada obra

IMAXE 1 IMAXE 2



IMAXE 3 IMAXE 4



IMAXE 5 IMAXE 6

UD.10 A FORMACIÓN DO IMPERIO ESPAÑOL

1.- Define monarquía autoritaria e enumera as medidas toman os reis para fortalecer o seu poder

2.- O reinado dos Reis Católicos

3.- Fai a árbore xenealóxica de Carlos V e traslada as súas posesións ao mapa

4.- Indica cales foron os problemas interiores e exteriores durante o reinado de Carlos V

5.- As guerras na Europa de Filipe II



6.- Define os conceptos:
Mesta, fidalgos, vicerreinado, corrixidor, capitulacións de conquista, mita, encomenda

7.-  A conquista de México. A conquista de Perú

8.- Fai a pirámide da sociedade colonial en América. Indica as tarefas que desempeñaba cada grupo social

UD.12 A EUROPA DO BARROCO

1.- Explica as dimensións da crise do século XVI: demográfica, económica, social

2.- Os Austrias Menores: fai un esquema cos tres monarcas, os seus validos e os principais conflitos exteriores e interiores aos que tiveron que enfrontarse

3.- Explica a importancia da Paz de Westfalia e a Paz dos Pireneos

4.- A monarquía absoluta na Europa Moderna: características políticas, económicas e sociais

5.- Inglaterra: fai unha liña temporal e explica os feitos entre a revolución de 1640 e a Declaración de Dereitos de 1689

8.- Define: empirismo, racionalismo, columna salomónica, retablo

9.- A Arte do Barroco: une as columnas
1 Gian Lorenzo Bernini A vocación de San Mateo 4

2 Diego Velázquez Santo André Apóstolo 7

3 Peter Paul Rubens A Lección de anatomía do doutor Tulp 6

4 Caravaggio Fachada da catedral do Obradoiro 8

5 Vermeer Apolo e Dafne 1

6 Rembrandt Saturno 3

7 José de Ribera Torre do Reloxo, catedral de Santiago de Compostela  2



8 Fernando de Casas e Nóvoa Fachada da Basílica de San Pedro, Roma 9

9 Carlo Maderno A Leiteira 5

10 Francisco de Andrade A fragua de Vulcano

10.- Observa as imaxes e responde ás preguntas:
- título da obra, autor, período artístico, cronoloxía
- descrición da obra, e significado, simboloxía
- trazos da arte do Barroco presentes en cada obra

IMAXE 1 IMAXE 2



IMAXE 3 IMAXE 4

IMAXE 5 IMAXE 6



MAPAS

1.- Localiza no mapa POLÍTICO de España todas as provincias e comunidades autónomas. Indica tamén a capital de cada comunidade autónoma

2.- Localiza no mapa FÍSICO de España os principais ríos, formas de relevo, cabos, golfos e illas

3.- Localiza nos MAPAMUNDI físico e político:

PAÍS CAPITAL

1 RÍO AMAZONAS SIRIA

2 ILLA DE CUBA INDONESIA

3 PENÍNSULA DE CALIFORNIA NOVA ZELANDIA

4 MAR NEGRO POLONIA

5 RIFT VALLEY TAILANDIA

6 MERIDIANO DE GREENWICH COLOMBIA

7 LAGO BAIKAL NICARAGUA

8 CORDILLEIRA DOS ANDES ALXERIA

9 ILLA DE SICILIA AUSTRIA

10 MAR VERMELLO REPÚBLICA CENTROAFRICANA

11 RÍO DANUBIO REINO UNIDO

12 PENÍNSULA DE COREA CHINA

13 BAÍA DE HUDSON PANAMÁ

14 OCÉANO PACÍFICO KAZAKHSTÁN



15 PENÍNSULA ESCANDINAVA ESTADOS UNIDOS

16 ESTREITO DE XIBRALTAR LÍBANO

17 GOLFO PÉRSICO ETIOPÍA

18 CABO DE HORNOS VIETNAM

19 RÍO NILO URUGUAI

20 CÍRCULO POLAR ÁRTICO LETONIA

21 PENÍNSULA DO INDOSTÁN ITALIA

22 RÍO GANXES SENEGAL

23 CORDILLEIRA DOS ALPES BULGARIA

24 TRÓPICO DE CÁNCER MARROCOS



13.- AVALIACIÓN INICIAL.

A finalidade da avaliación inicial é identificar os coñecementos previos do alumnado a partires dos cales construír o proceso de aprendizaxe
significativo.  O  instrumento  que  permitira,  ademais,  detectar  as  posibles  dificultades  ou  carencias  conceptuais  e/ou  instrumentais  do
alumnado será unha proba escrita estruturada de maneira que abranga distintos procedementos.

A división da materia neste curso entre Xeografía e Historia fai que a proba inicial combine varios exercicios de diferente natureza, aínda que os
coñecementos son de dobre dirección e imprescindibles uns para adquirir os outros.
- localización nun mapa de distintas formas de relevos, océanos e accidentes costeiros
- localización nun mapa de diversos países coas súas capitais
- confección dun eixo cronóloxico con distintos acontecementos históricos
- definición de conceptos básicos, identificación de personaxes históricas



14.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.

As aulas son un reflexo da diversidade da sociedade actual e das diferenzas propias dos individuos que integran os distintos colectivos. O
recoñecemento da diversidade nas habilidades e expectativas dos alumnos e das alumnas constitúe un principio fundamental que debe rexer
a acción educativa no ensino básico, cuxa finalidade é asegurar a  igualdade de oportunidades de todos os alumnos ante a educación, e
poñer os medios para evitar o fracaso escolar e o risco de abandono do sistema educativo.

A atención á diversidade enténdese como o conxunto de actuacións educativas dirixidas a dar resposta ás diferentes capacidades, ritmos e
estilos de aprendizaxe, motivacións e intereses, situacións sociais, culturais, lingüísticas e de saúde do alumnado. Estas medidas oriéntanse a
alcanzar  os  obxectivos  e  as  competencias  establecidas  para  a  ESO  e  réxense  polos  principios  de  calidade,  equidade  e  igualdade  de
oportunidades,  normalización,  integración e  inclusión  escolar,  igualdade  entre  mulleres  e  homes,  non-discriminación,  flexibilidade,
accesibilidade e deseño universal, e cooperación da comunidade educativa.

Neste curso elixiuse como eixe construtivo básico o recoñecemento da diversidade do alumnado e a integración de medidas, metodoloxías e
compoñentes que lle permitan ao profesorado abordar con garantías a diversidade das súas aulas. Este  plan de atención á diversidade
concrétase nos seguintes elementos:

 A atención á diversidade está incluída nas  programacións de aula das distintas unidades didácticas. Nelas ofrécense  suxestións de
actuación e materiais concretos de apoio educativo.

 A atención ás diferenzas  individuais  en canto a motivacións,  intereses, capacidades e estilos de aprendizaxe está contemplada na
combinación de metodoloxías e fíos condutores das unidades didácticas, vinculados ao desenvolvemento emocional do alumno e á súa
integración no grupo; na diversidade de agrupamentos e tarefas propostos; na combinación de linguaxes e soportes, na articulación
de distintos itinerarios... elementos todos eles orientados a satisfaceren as esixencias de aprendizaxe de cada alumno e a permitir o seu
desenvolvemento individual.



 Para atender os diferentes ritmos de aprendizaxe, deseñáronse programas específicos de reforzo e ampliación destinados a melloraren
as posibilidades de alcanzar  os obxectivos educacionais  nesta etapa.  Estes compoñentes están incorporados na programación das
unidades didácticas.

A educación inclusiva

As medidas  de atención á diversidade deben atender ao principio de  INCLUSIÓN EDUCATIVA, que supón recoñecer a lexitimidade das
diferenzas de todas as persoas, asumíndoas como un valor que enriquece o contexto educativo.

A educación inclusiva é aquela que adapta os sistemas e estruturas da escola e dos proxectos educativos para satisfacer as necesidades dos
alumnos con necesidades especiais de apoio educativo. Este principio parte da premisa de que todos os estudantes, calquera que for a súa
condición  particular,  poden  aprender  sempre  e  cando  o  seu  contorno  educativo  ofreza  condicións  necesarias  de  acceso  e  outorgue
experiencias de aprendizaxe significativas para todos.

Para atender as necesidades dos alumnos con necesidades de apoio educativo realízanse adaptacións curriculares significativas das unidades
didácticas de Xeografía e Historia.



15.- ELEMENTOS TRANSVERSAIS
1.  A  comprensión  lectora,  a  expresión  oral  e  escrita,  a  comunicación  audiovisual,  as  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación,  o
emprendemento, e a educación cívica e constitucional traballaranse en todas as materias, sen prexuízo do seu tratamento específico.

2. Fomentar o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra persoas con
discapacidade,  e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia
persoal ou social.

Promover a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos
valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o
respecto por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o respecto
ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia.

 A  prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de calquera forma de
violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu como feito histórico.

Evitar  os comportamentos  e os  contidos sexistas  e os  estereotipos que supoñan discriminación por  razón da orientación sexual  ou da
identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual.

3.  Fomentar as  medidas para que o alumnado participe en actividades que lle permitan afianzar  o espírito emprendedor e a  iniciativa
empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido
crítico.

4. No ámbito da educación e a seguridade viaria, promoveranse accións para a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de
tráfico,  coa finalidade de que os/as  alumnos/as  coñezan os seus dereitos  e deberes como usuarios/as  das  vías,  en calidade de peóns,
viaxeiros/as e condutores/as de bicicletas ou vehículos a motor, respecten as normas e os sinais, e se favoreza a convivencia, a tolerancia, a
prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións adecuadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas.



16.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
Visita xeográfico-

histórica
Marzo ou Abril Galicia 3º de ESO Día Profesorado do 

Departamento



17.-  MECANISMOS  DE  REVISIÓN,  AVALIACIÓN  E  MODIFICACIÓN  DA  PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA.

Velaremos polo axuste e calidade da nosa programación a través do seguimento dos seguintes indicadores:

a) Recoñecemento e respecto polas disposicións legais que determinan os seus principios e elementos básicos.

b) Adecuación da secuencia e distribución temporal das unidades didácticas e, nelas, dos obxectivos, contidos, criterios de avaliación e
estándares de aprendizaxe avaliables.

c) Validez dos perfís competenciais e da súa integración cos contidos da materia.

d) Avaliación do tratamento dos temas transversais.

e) Pertinencia das medidas de atención á diversidade e as adaptacións curriculares aplicadas.

f) Valoración das estratexias e instrumentos de avaliación das aprendizaxes do alumnado.

g) Pertinencia dos criterios de cualificación.

h) Avaliación dos procedementos, instrumentos de avaliación e indicadores de logro do proceso de ensino.

i) Idoneidade dos materiais e recursos didácticos utilizados.

j) Adecuación das actividades extraescolares e complementarias programadas.

k) Detección dos aspectos mellorables e indicación dos axustes que se realizarán en consecuencia.

Despois de cada avaliación farase unha revisión da programación impartida así como ao remate do curso.



18.- CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR
Así mesmo dentro do chamado proxecto Lector se atenderán especialmente en clase 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.

19.- CONTRIBUCIÓN O PLAN DAS TICs
Procurarase impulsar o emprego das novas tecnoloxías, especialmente de Internet, como activo instrumento de busca e traballo. Iniciarase ao
alumnado nas técnicas de busca, así como o emprego de webquest, blogs, e a consulta de páxinas Web previamente referenciadas e recomendadas
polo profesor. O seu emprego quedará a expensas das posibilidades de uso do canó de vídeo e das salas de informática do centro.

Basicamente, atenderase ós seguintes aspectos:

a.- Iniciación as técnicas de busca en Internet.

b.- Busca de información e de recursos sobre a asignatura en Internet seguindo as indicacións e guías do profesor.

c.- Exposición de presentacións en “powerpoints” na aula.

d.- Elaboración dun pequeno básico catálogo de direccións de Internet.  
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