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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

T. 1: Identificar e analizar os movementos da Terra (CMCT, AA) 

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

 

T.1: Coñecer as coordenadas xeográficas (CMCT, AA, CEC) e identifica a forma de 
representación do noso planeta: o mapa  (CMCT, AA) 

Explica a latitude e a lonxitude. (CL, CMCT) e localiza 
espazos xeográficos e lugares nun mapa utilizando 
datos de coordenadas xeográficas (CMCT, AA) 

 

Distingue os diferentes tipos de mapas e os elementos 
nun mapa. (CMCT, AA) 

T. 1: Localizar no globo terráqueo os fusos horarios e calcular as diferenzas 

horarias. (CMCT, AA, CEC, SIEE) 

 

Analiza nun mapa de fusos horarios e calcula a 
diferenza horaria de dúas zonas. (CMCT, AA, CEC, 
SIEE 

T. 2: Ter unha visión global da estrutura da Terra. (CMCT, AA) 

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

T. 2 y 5: Identificar, describir e situar as formas e elementos do relevo continental e  
relevo costeiro (CMCT, CD, CEC, CL) 

 

Describe as formas do relevo continental e costeiro. 
(CMCT, CEC, CL) e localiza no mapamundi físico os 
relevos principais do mundo(CMCT, AA, CEC) 

T. 3: Valorar a importancia da auga para a vida na Terra e identificar os estados e 
lugares nos que podemos atopala. (CL, CMCT, AA, CEC, 

SIEE) 

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

T. 3: Coñecer a estrutura e as dinámicas dos ríos e lagos. (CMCT, AA, CEC, CL) 

Enumera os elementos dun río e localiza os principais 
ríos e lagos do mundo. 

(CMCT, AA, CEC) 

 

T. 4: Comprender e explicar o tempo atmosférico (CL, CMCT, AA, CEC) 
Diferencia clima e tempo atmosférico e explica un mapa 
do tempo un mapa do tempo (CL, CMCT, AA, CEC)  
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T. 4: Identificar e analizar os elementos e factores  do clima. (CL, CMCT, AA, CEC) 

 

Localiza nun mapa do tempo os centros de baixas e 
altas presións. 

(CMCT, CEC, CD) 

 

T. 4: Coñecer e ser quen de describir os climas da Terra. (CMCT, AA, CEC) 

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

Elabora climogramas (CMCT, AA) 

 

 

T. 7 y 8:  Datar a Prehistoria e coñecer as características da vida humana 
correspondentes aos períodos en que se divide (CL, CD) 

 

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

T. 8: Coñecer o establecemento e a difusión de diferentes culturas 

urbanas despois do Neolítico (CL, CD, CEC) 

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

CEC) 

 

T. 9: Recoñecer a importancia do descubrimento da escritura (CL, CMCT, CAA, 
CD) 
 

Diferencia entre as fontes prehistóricas  e as fontes 
históricas  (CMCT, CAA, CD) 

T.9:  Identificar as principais características da relixión e da arte das antigas 
civilizacións (CL, CEC) 

 

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

 

Describe algunhas obras características da arquitectura 
mesopotámica e exipcia. (CL, CEC) 
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T. 10: Coñecer os trazos principais das polis gregas e a transcendencia do 
concepto de democracia  (CL, CD, CSC, CEC) 

  

Explica como era a democracia en Atenas e describe 
algunhas das diferenzas entre a democracia grega e 
as democracias actuais. (CL, CD, CSC, CEC) 

T. 10 e 11:  Recoñecer as diferentes etapas da historia da antiga Grecia e de 
antiga Roma (CMCT, CD) 

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

T. 10: Entender o alcance do clásico na arte e na cultura occidentais (CL, CEC) 

Explica as características esenciais da arte grega e a 
súa evolución no tempo e da exemplos 
representativos das distintas áreas do saber grego 
(CL, CEC) 

T.11: Caracterizar os trazos principais da sociedade, a economía e a cultura 
romanas (CL, CD, CSC,CEC) 

Describe algunhas manifestacións da arte romana e 
cita tipos de edificios e función que cumprían (CL, 
CEC) 

T. 11 e 12:  Recoñecer os conceptos de cambio e continuidade na historia de 
Roma antiga (CL,CD; CSC, CEC) 

Entende que significou a romanización  en distintos 

ámbitos sociais e xeográficos ((CL, CD,CSC, CEC) 

T.12:  Valorar a achega de Roma na cultura e na arte en Hispania (CL, CEC) 
Analiza o legado romano que sobrevive na actualidade 
(CL, CEC) 
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Avaliación 

Procedementos: 

Os fixados na Programación Didáctica. 

Desde o 13 de marzo de 2020:  análise e valoración do traballo realizado por parte do docente.  

Instrumentos: 

Os fixados na Programación Didáctica. 

Desde o 13 de marzo:  traballo (tarefas, proxectos) do alumnado 

Cualificación final 

  Procedemento para obter a cualificación final de curso: 

 

Nota media da 1ª e 2ª avaliación máis unha valoración positiva e sumativa do traballo realizado desde o 13 de marzo 
de 2020.  

 

No caso do alumnado que non obtivese unha avaliación positiva na 1ª ou na 2ª avaliación ou nas dúas indicadas. 
poderá recuperar ata chegar ao 5.  

 

Proba extraordinaria de 
setembro 

Contidos mínimos fixados na Programación Didáctica explicados ata o 12 de marzo de 2020 

Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 

Proba realizada. 

Realización do caderno de actividades 

 

Criterios de cualificación: 

       Ter en conta a cualificación do primeiro parcial en caso de que o realizaran e aprobaran. 

Valoración do caderno de actividades repartido ao inicio do curso. 

O alumnado que non se adecúe aos dous criterios indicados non superará a materia pendente e deberá presentarse 
á proba extraordinaria de setembro, se a houbera, ou seguir o plano de recuperación no vindeiro curso. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Probas e traballos 
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Actividades   Realización de traballos, proxectos e actividades  de repaso, reforzo e/ou ampliación 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

Clases e titorías por videoconferencia 

 

Vídeos explicativos e monográficos diversos  

 

Traballo envíado por correo electrónico e a través da plataforma Edixgal. 

 

En caso de non ter conectividades se lle fixo constar ao titor ou titora.  

 

Dende o Concello se lle facilitou ao domicilio do alumnado o material impreso e 
fotocopiado que este envía ao profesorado a través de fotografías (vía móbil) 

 

O centro facilitou ao alumnado ordenadores (Programa Edixgal) 

Materiais e recursos 

 

Temas e actividades subidas a Edixgal e repartidas tamén por correo electrónico  

 

Vídeos explicativos dos temas e das instrucións das tarefas. 

 

Fotocopias a domicilio (Concello) 

 

Información ao alumnado e ás 
familias 

A través da plataforma Edixgal, a través de Abalar (citas con pais e nais), vía telefónica, correo electrónico. 

Páxina web do IES. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

T.1.- Ter unha visión global do medio físico de España e de Galicia, e das 
súas características xerais. 

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

Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo español. 

Analiza e compara as zonas bioclimáticas españolas 

T.1.- Situar no mapa de Galicia as unidades e os elementos principais do 
relevo, así como os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos. 

Situar no mapa de Galicia as unidades e os elementos principais do relevo, así 
como os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos. 

T.3.- Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o 
ambiente español e galego, e as súas consecuencias. 

Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas 
ambientais actuais en España e en Galicia 

  

T.4.- Analizar as características da poboación española, a súa 
distribución, dinámica e evolución, e os movementos migratorios. 

Explica a pirámide de poboación de España. 

Analiza en distintos medios os movementos migratorios nas últimas tres 
décadas en España. 

T.4.- Comentar a información en mapas do mundo sobre a densidade 
de poboación e as migracións. 

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

Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de 
acollemento 

T.4.- Analiza as características da poboación de Galicia, a súa 
distribución, dinámica e evolución, e os movementos migratorios 

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

T.5.- Comprender o proceso de urbanización, os seus proles e os seus 
contras. 

Resume elementos que diferencien o urbano e o rural 

Distingue os tipos de cidades 

T.5.- Recoñecer as características das cidades españolas e galegas, e as 
formas de ocupación do espazo urbano 

Interpreta textos que expliquen as características das cidades de España e de 
Galicia 

T.5.- Sinalar nun mapamundi as grandes áreas urbanas, e identificar Sitúa no mapa do mundo as vinte cidades máis poboadas 

T.6.- Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 

T.7.- Entender o concepto de crise e as súas consecuencias económicas 
e sociais. 

Comprende o impacto dunha crise demográfica e económica nas sociedades 
medievais europeas. 
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T.6.- Analizar a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns, nos seus 
aspectos socioeconómicos, políticos e culturais. 

Comprende as orixes do Islam e o seu alcance posterior. 

T.9.- Analizar a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns, nos seus 
aspectos socioeconómicos, políticos e culturais. 

Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media. 

T.9.- Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos 
cristiáns na Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 

Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación 
cristiás na Península Ibérica. 

Explica a importancia do Camiño de Santiago. 

T.10.- Comprender as características e as funcións da arte na Idade 
Media. 

Describe características da arte románica, gótica e islámica. 

  
 

 



 
 

 

 

Actividades  
Realización de traballos e actividades  de repaso, reforzo e/ou 
ampliación 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Traballo enviados por correo electrónico e por Edixgal. 

O centro facilitou ao alumnado ordenadores (Programa Edixgal) 

En caso de non ter conectividade se lle fixo constar ao titor ou titora. 

Envío a través do servizo do Concello de materiais impresos a domicilio 

 

Materiais e recursos 

Temas e actividades subidas a Edixgal e repartidas tamén por correo 

electrónico así como vídeos explicativos da materia 

Se lles fai chegar ao alumnado NEAE os materiais impresos 
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Avaliación 

Procedementos:  

Os fixados na Programación Didáctica. 

Desde o 13 de marzo de 2020 análise e valoración do traballo realizado 

Instrumentos:  

Os fixados na Programación Didáctica. 

Desde o 13 de marzo traballo do alumnado 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

Nota media da 1ª e 2ª avaliación máis unha valoración positiva e 
sumativa do traballo realizado desde o 12 de marzo de 2020. 

No caso do alumnado que non obtivese unha avaliación positiva na 1ª ou 
na 2ª Avaliación ou nas dúas indicadas  poderá recuperar ata chegar ao 
5. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Contidos mínimos fixados na Programación Didáctica explicados ata o 12 
de marzo de 2020 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Proba realizada. 

Realización do caderno de actividades. 

Criterios de cualificación: 

       Ter en conta a cualificación do primeiro parcial en caso de que o 
realizaran e aprobaran. 

Valoración do caderno de actividades repartido ao inicio do curso. 

O alumnado que non se adecúe aos dous criterios indicados non 
superará a materia pendente e deberá presentarse á proba 
extraordinaria de setembro, se a houbera, ou seguir o plano de 
recuperación no vindeiro curso 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Probas e traballos 
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Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  

 

A través da plataforma Edixgal, correo electrónico (de pais e 
alumnado), teléfono (por parte dos titores) e vídeoconferencia 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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Galicia.

1
IES AFONSO X O SABIO
CURSO 2019-2020

DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA
CURSO: 3ºESO
MATERIA: XEOGRAFÍA E HISTORIA

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO: IES AFONSO X O SABIO
CURSO: 3º ESO
MATERIA: XEOGRAFÍA E HISTORIA
DEPARTAMENTO: XEOGRAFÍA E HISTORIA
DATA: 10-05-2020



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu
caso ampliación)

4. Información e publicidade. 

2
IES AFONSO X O SABIO
CURSO 2019-2020

DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA
CURSO: 3ºESO
MATERIA: XEOGRAFÍA E HISTORIA
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Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
INTRODUCIÓN Á XEOGRAFÍA: INTRODUCIÓN Á XEOGRAFÍA:

Localizar e interpretar espazos xeográficos e 
lugares nun mapa ou imaxe satélite

Clasifica e distingue tipos de mapas e imaxes 
satélite.

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

Coñece e interpreta os tipos mapas temáticos

UD.1 A ORGANIZACIÓN POLÍTICA DO MUNDO UD.1 A ORGANIZACIÓN POLÍTICA DO MUNDO
Distinguir os tipos de Estado e as organizacións 
supranacionais

Identifica modelos diferentes de Estado. Coñece a 
ONU e a UE

Coñecer a organización administrativa e territorial 
de España.

Distinguen  un mapa  político  a  distribución
territorial  de  España:  comunidades  autónomas,
capitais, provincias e illas.

UD.2 O MUNDO. UNHA ECONOMÍA GLOBALIZADA UD.2 O MUNDO. UNHA ECONOMÍA GLOBALIZADA

Coñecer os sectores produtivos no mundo Identifica as fases, factores e recursos da produción 
e a globalización

Analizar  os datos do peso do sector terciario  dun
país fronte aos do

Sector  primario  e  secundario,  e  extraer
conclusións.

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

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

Diferencia os sectores económicos europeos.

Coñecer as características de diversos tipos de 
sistemas económicos

Diferencia  aspectos concretos e a súa interrelación
dentro dun sistema económico.

UD.3 O SECTOR PRIMARIO UD.3 O SECTOR PRIMARIO

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.

Identifica  as  paisaxes  agrarias  e  os  sistemas  de
explotación agraria

Explica e localiza os tipos de pesca e os seus 
problemas.

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

UD.4 O SECTOR SECUNDARIO UD.4 O SECTOR SECUNDARIO

Explicar a distribución desigual das rexións 
industrializadas no mundo. Entender a 
deslocalización industrial

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

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

Localiza e  identifica nun  mapa as principais zonas
produtoras e consumidoras de enerxía no mundo.
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Identifica e nomea algunhas enerxías alternativas.

UD.5 O SECTOR TERCIARIO UD.5 O SECTOR TERCIARIO

Analizar o impacto dos medios de transporte no 
seu contorno.

Coñece os medios de transporte e entende o seu
papel na deslocalización 

Entender os fluxos e os bloques comerciais.

Define os indicadores que miden os intercambios 
económicos dun país.

Describe as características do comercio 
internacional na actualidade.

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

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

Crea mapas conceptuais, usando recursos impresos
e dixitais, para explicar  os intercambios comerciais
e  sinala  os  organismos  que  agrupan as  zonas
comerciais

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

Analizar o desenvolvemento do turismo e a súa 
importancia económica.

Identifica os tipos de turismo e os seus efectos

Valora a importancia do turismo na economía 
española e galega.

UD.6 O RETO DO DESENVOLVEMENTO UD.6 O RETO DO DESENVOLVEMENTO

Entender a idea de desenvolvemento sustentable 
e as súas implicacións.

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

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.

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

Relacionar áreas de conflito bélico no mundo con 
factores económicos.

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

UD.7 SUSTENIBILIDADE AMBIENTAL UD.7 SUSTENIBILIDADE AMBIENTAL

Entender a idea de desenvolvemento sustentable 
e as súas implicacións.

Defineo desenvolvemento sustentable e   describe
conceptos  clave  relacionados con el.

INTRODUCIÓN Á HISTORIA INTRODUCIÓN Á 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
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Identificar,  nomear e clasificar fontes históricas,e
explicar diferenzas entre interpretacións de fontes
diversas.

Nomea e identifica catro clases de fontes históricas.

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

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.

Realiza   diversos   tipos  de  eixes cronolóxicos e
mapas históricos.

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.

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

Utiliza o vocabulario histórico e artístico 
imprescindible para cada época.

UD.8 A IDADE MODERNA, UNHA NOVA ERA UD.8 A IDADE MODERNA, UNHA NOVA ERA

Comprender a significación histórica da etapa do 
Renacemento en Europa.

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

Coñecer as transformacións sociais e económicas 
na era dos Descubrimentos

Comprende o cambio social e económico derivado 
das exploracións dos europeos

UD.9 NOVAS FORMAS DE PENSAR. RENACEMENTO
E REFORMA

UD.9 NOVAS FORMAS DE PENSAR. RENACEMENTO E
REFORMA

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

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

UD.10 A FORMACIÓN DO IMPERIO ESPAÑOL UD.10 A FORMACIÓN DO IMPERIO ESPAÑOL

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.

Entenderos procesos de  conquista e 
colonización,e as súas consecuencias.

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

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

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

UD.11 A EUROPA DO BARROCO UD.11 A EUROPA DO BARROCO

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

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

Coñecer  os trazos  da arte Barroca e a revolución
científica

Distingue as obras e autores do Barroco e entende
o cambio do paradigma científico

2. Avaliación e cualificación
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Avaliación

Procedementos: realización das tarefas de repaso, reforzo e no seu caso
ampliación das dúas primeiras avaliacións

Instrumentos: entrega das tarefas solicitadas a través da Aula Virtual 
Google Classroom. Corrección de ditas actividades

Cualificación final

A nota final do curso será a media das dúas primeiras avaliacións. 
O traballo da 3ª avaliación será tido en conta só de maneira positiva e 
ponderada a aqueles alumnos que o realicen.
O alumnado que recupere as avaliacións suspensas mediante os 
traballos e as tarefas telemáticas obterá a cualificación de 5 na media 
final

Proba
extraordinaria de

setembro

Na data de entrega desta adaptación da Programación o profesorado 
descoñece se vai celebrarse ou non dita proba, polo tanto, non procede

Alumnado de
materia pendente

Criterios de avaliación:
Se considerará que o alumnado superou a materia pendente nas 
seguintes situacións: 
1.- Alumnado que superou o primeiro parcial e entrega o caderno 
correspondente ao segundo parcial en prazo e debidamente 
cumprimentado de xeito que acade un 5
2.- Alumnado que non superou o primeiro parcial e entrega o caderno 
de recuperación dese primeiro parcial e o do segundo parcial en prazo 
de debidamente cumprimentado de xeito que acade un 5
O alumnado que non se adecúe aos dous criterios indicados non 
superará a materia pendente e deberá presentarse á proba 
extraordinaria de setembro, se a houbera, ou seguir o plano de 
recuperación no vindeiro curso

Criterios de cualificación:
Os cadernos de recuperación deberán amosar a adquisición das 
competencias e contidos mínimos para a materia establecidos na 
programación de xeito que, ao consideralos superados, polo menos 
cheguen a un 5
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación) 

Actividades 

- Actividades de recuperación da 1ª e 2ª avaliación
- Actividades de repaso da 1ª e 2ª avaliación
- Actividades de reforzo da 1ª e 2ª avaliación
- Actividades de ampliación da 1ª e 2ª avaliación deseñadas para 
fortalecer as competencias básicas.
NOTA. No caso do alumnado que xa superou satisfactoriamente as 
competencias básicas en contidos e procedementos nas dúas 
primeiras avaliacións, actividades de ampliación de materia nova 
cualificada como “contidos imprescindibles para acadar os estándares 
de aprendizaxe e obxectivos mínimos” incluídos na programación 
didáctica da materia, pensando no vindeiro curso 

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Aula Virtual Google Classroom
Site de Google https://sites.google.com/prod/view/xeografiahistoria 
Ningún alumno ten problemas de conectividade que lle impidan seguir as 
tarefas e indicacións do profesorado. Os problemas puntuais que poidan 
xurdir (mala conexión, non dispoñibilidade absoluta dun ordenador 
persoal algúns días da semana...) serán tidos en conta ampliando o prazo 
de recepción das tarefas.

Materiais e recursos

Libro de texto, caderno de clase do alumno, imprescindible para as 
actividades de repaso de reforzo das avaliacións pasadas, presentacións e 
resumos teóricos, tarefas programadas xunto coa súa corrección cunha 
periodicidade semanal-quincenal, lecturas, actividades lúdicas no 
contorno da gamificación.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A través da Aula Virtual en Google Classroom, correo institucional 
de alumnado e profesorado e servizo Abalar.

Publicidade Publicado na páxina web do IES.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

T.1.- Explicar as características do Antigo Réxime nos seus sentidos 
político, social e económico. 

Distingue conceptos históricos como Antigo Réxime e Ilustración 

Coñecer o alcance da Ilustración como novo movemento cultural e 
social 

Describe as características da cultura da Ilustración e as implicacións que ten 
nalgunhas monarquías. 

T.2.- Identificar os principais feitos das revolucións liberais burguesas 
en Europa e América nos séculos XVIII e XIX 

Sinalar principais feitos dalgunha das revolucións burguesas do século XVIII, 
acudindo a explicacións causais, e indica os proles e os contras 

Comprender o alcance e as limitacións dos procesos revolucionarios 
dos séculos XVIII e XIX. 

Sopesa as razóns dos revolucionarios para actuar como o fixeron. 

T.3.- Describir os feitos salientables da Revolución Industrial e o seu 
encadeamento causal. 

Analiza os proles e os contras da primeira Revolución Industrial en Inglaterra. 
Explica a situación laboral feminina e infantil nas cidades industriais 

T.4.- Explicar as relacións se estableceron entre España e Francia desde 
a Revolución Francesa, facendo fincapé na Guerra da Independencia. 

Describe a Guerra da Independencia, as súas causas, o seu desenvolvemento 
e as súas consecuencia 
Desenvolve o proceso de implantación do liberalismo en España e o cambio 
que supuxo respecto ao sistema político anterior 

T.4.- Describir os feitos máis relevantes dos reinados de Fernando VII e 
Isabel II e explicar os principais conflitos aos que tiveron que lles facer 
fronte 

Detalla as fases do conflito entre liberais e absolutistas durante o reinado de 
Fernando VII e explica as causas do proceso de independencia das colonias 
americanas 
Resume as etapas da evolución política do reinado de Isabel II, describe o 
Sexenio Democrático e relata os sucesos máis relevantes. 

T.4.- Explicar o sistema político da Restauración como intento de 
establecer unha monarquía constitucional, garante da orde social. 

Define en grandes trazos que consistiu a Restauración, os seus obxectivos e as 
súas característica 

T.5.- Analizar a evolución dos cambios económicos en España e en 
Galicia, a raíz da industrialización parcial do país. 

Especifica algunhas repercusións políticas como consecuencia dos cambios 
económicos en España. 

T.6.- Identificar as potencias imperialistas e a repartición de poder 
económico e político no mundo no derradeiro cuarto do século XIX e no 
principio do XX. 

Explica razoadamente que o concepto imperialismo reflicte unha realidade 
que influirá na xeopolítica mundial e nas relacións económicas transnacionais. 
Elabora discusións sobre eurocentrismo e a globalización 

Establecer xerarquías causais (aspecto e escala temporal) da evolución 
do imperialismo. 

Sabe recoñecer cadeas e interconexións causais entre colonialismo, 
imperialismo e a Gran Guerra de 1914. 
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Identificar as potencias imperialistas e a repartición de poder 
económico e político no mundo no derradeiro cuarto do século XIX e no 
principio do XX 

Explica razoadamente que o concepto imperialismo reflicte unha realidade 
que influirá na xeopolítica mundial e nas relacións económicas transnacionais. 

Relacionar movementos culturais como o romanticismo, en distintas 
áreas, e recoñecer a orixinalidade de movementos artísticos como o 
impresionismo, o expresionismo e outros "ismos" en Europa 

Comenta analiticamente cadros, esculturas e exemplos arquitectónicos da 
arte do século XIX. 

T.7.- Coñecer os principais acontecementos da Gran Guerra, as súas 
interconexións coa Revolución Rusa e as consecuencias dos tratados de 
Versalles 

Diferencia os acontecementos dos procesos, nunha explicación histórica, da I 
Guerra Mundial. 
Analiza o novo mapa político de Europa. 

Esquematizar a orixe, o desenvolvemento e as consecuencias da 
Revolución Rusa. 

Contrasta algunhas interpretacións do alcance da Revolución Rusa na súa 
época e na actualidade. 

T.8.- Coñecer e comprender os acontecementos, os feitos e os procesos 
máis importantes do período de entreguerras 

Analiza interpretacións diversas de fontes históricas e historiográficas de 
distinta procedencia. Relaciona algunhas cuestións concretas do pasado co 
presente e as posibilidades do futuro, como o alcance das crises financeiras 
de 1929 e de 2008 

Analizar as causas do auxe dos fascismos en Europa Explica diversos factores que fixeron posible o auxe do fascismo en Europa 

T.9.- Coñecer as causas da II Guerra Mundial 
Recoñece a xerarquía causal (diferente importancia dunhas causas ou outras 
segundo as narrativas). 

Coñecer os principais feitos da II Guerra Mundial, diferenciar as escalas 
xeográficas nesta guerra (europea e mundial) e entender o concepto de 
guerra total. 

Elabora unha narrativa explicativa das causas e as consecuencias da II Guerra 
Mundial, a distintos niveis temporais e xeográficos. Sitúa nun mapa as fases 
do conflito. Elabora unha narrativa explicativa das causas e as consecuencias 
da II Guerra Mundial, a distintos niveis temporais e xeográficos. 

T.10.- Interpretar a nova orde mundial durante a Guerra Fría 
Comprende a polarización do mundo en dous bloques e a súa evolución 
política e económica  
Identifica as esferas de influencia de cada potencia antagónica 

Recoñecer os conflitos derivados da Guerra Fría 
Coñece e ubica no tempo todos os conflitos derivados da Guerra Fría: Corea, 
Vietnam, crise dos mísiles en Cuba, bloqueo de Berlín 

Identificar os acontecementos que propiciaron a caída do bloque 
comunista 

É capaz de facer unha liña do tempo coa sucesión de acontecementos que 
levaron á caída do comunismo 
Comprende as consecuencias de ditos feitos 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Realización das tarefas de repaso, reforzo e no seu caso ampliación das 
dúas primeiras avaliacións ou de novos contidos. 

Instrumentos: 
Entrega das tarefas solicitadas a través da Aula Virtual Google Classroom 
ou do correo electrónico. Corrección de ditas actividades 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A  A nota final do curso será a media das dúas primeiras avaliacións.  O 

traballo da 3ª avaliación será tido en conta só de maneira positiva e 
ponderada a aqueles alumnos que o realicen. 
O alumnado que recupere as avaliacións suspensas mediante os traballos 
e as tarefas telemáticas obterá a cualificación de 5 na media final 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Na data de entrega desta adaptación da Programación o profesorado 
descoñece se vai celebrarse ou non dita proba, polo tanto, non procede. 
Caderno de actividades cos contidos mínimos fixados na Programación 
Didáctica. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  
Se considerará que o alumnado superou a materia pendente nas seguintes 

situacións:  
1.- Alumnado que superou o primeiro parcial e entrega o caderno 

correspondente ao segundo parcial en prazo e debidamente 
cumprimentado de xeito que acade un 5 

2.- Alumnado que non superou o primeiro parcial e entrega o caderno de 
recuperación dese primeiro parcial e o do segundo parcial en prazo de 
debidamente cumprimentado de xeito que acade un 5 
O alumnado que non se adecúe aos dous criterios indicados non superará 
a materia pendente e deberá presentarse á proba extraordinaria de 
setembro, se a houbera, ou seguir o plano de recuperación no vindeiro 
curso. 

 

Criterios de cualificación: 
Os cadernos de recuperación deberán amosar a adquisición das 
competencias e contidos mínimos para a materia establecidos na 
programación de xeito que, ao consideralos superados, polo menos 
cheguen a un 5 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Caderno de actividades e proba do primeiro parcial. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

- Actividades de recuperación da 1ª e 2ª avaliación 
- Actividades de repaso da 1ª e 2ª avaliación 
- Actividades de reforzo da 1ª e 2ª avaliación 

- Actividades de ampliación da 1ª e 2ª avaliación deseñadas para 
fortalecer as competencias básicas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 
Aula virtual Google Classroom. Correo electrónico. 
Videoconferencias. 
Ningún alumno ten problemas de conectividade que lle impidan 
seguir as tarefas e indicacións do profesorado. Os problemas 
puntuais que poidan xurdir (mala conexión, non dispoñibilidade 
absoluta dun ordenador persoal algúns días da semana...) serán 
tidos en conta ampliando o prazo de recepción das tarefas. 

Materiais e recursos 
Libro de texto, caderno de clase do alumno, imprescindible para as 
actividades de repaso de reforzo das avaliacións pasadas, 
presentacións e resumos teóricos, Vídeos, presentacións. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado.  
Páxina web do IES. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

A programación didáctica da materia presentada a comezos de curso segue os seguintes criterios 

de avaliación e estándares de aprendizaxe, que se poden cumprir ata a unidade 9 posto que foi o 

momento no que se interrumpiron as clases presenciais:  

BLOQUE I. 

As bases do mundo contemporáneo 

1.  O Antigo Réxime, as revolucións liberais e nacionalismo 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

1.1. Identificar as características dos sistemas políticos 

de finais do século XVIII, destacando as achegas dos 

precursores e a actuación da burguesía para levalas á 

práctica. 

1.1.1. Identifica os elementos característicos dos 

sistemas políticos europeos do século XIX. 

1.1.2. Emprega correctamente a terminoloxía especifica 

relacionada cos sistemas políticos. 

1.1.3. Recoñecen o sistema liberal as bases dos 

sistemas democráticos. 

1.1.4. Obtén, selecciona e elabora información a partir de 

diferentes fontes documentais e gráficas referidas aos 

sistemas políticos do século XIX. 

1.1.5. Analiza e comenta textos seleccionados para 

identificar os fundamentos teóricos da ideoloxía 

absolutista, liberal e nacionalista. 

1.1.6. Explica os elementos básicos dos sistemas 

políticos a través dun mapa conceptual. 

1.2. Valorar o proceso de independencia dos EEUU 

como expresión da primeira revolución liberal, explicar as 

causas da Revolución Francesa recoñecendo os trazos 

máis significativos das súas fases e identificar os trazos 

da política exterior e interior do Imperio napoleónico. 

 

1.2.1. Describe as causas e o desenvolvemento da 

independencia de Estados Unidos valorando a 

elaboración da nova documentación liberal do novo 

goberno. 

1.2.2. Explica as causas da Revolución francesa e as 

fases do seu desenvolvemento. 

1.2.3. Analiza e valora as ideas liberais na nova 

documentación elaborada polos revolucionarios 

franceses. 

1.2.4. Recoñece os acontecementos revolucionarios de 

finais do século XVIII e primeira metade do XIX  as bases 

dos sistemas democráticos. 

1.2.5. Identifica nun mapa histórico a extensión do 

imperio napoleónico. 

1.2.6. Valora os inicios da revolución liberal en España e 

as súas consecuencias para as colonias americanas. 

1.2.7. Recoñece o impacto da revolución liberal na 

literatura e nas artes plásticas. 



1.3.Explicar os principios da Restauración absolutista e 

identificar os principais acontecementos das ondas 

revolucionarias liberais de 1820, 1830 e 1848. Coñecer o 

proceso de Unificación de Italia e Alemaña. 

 

1.3.1. Analiza as ideas defendidas e as conclusións do 

Congreso de Viena relacionándoas coas súas 

consecuencias. 

1.3.2. Compara as causas e os desenvolvemento das 

revolucións de 1820, 1830 e 1848. 

1.3.3. Identifica nun mapa histórico as novas fronteiras 

europeas xurdidas do Congreso de Viena. 

1.3.4. Obtén, selecciona e elabora información a partir de 

diferentes fontes documentais e gráficas referidas á 

Restauración absolutista e vagas revolucionarias da 

primeira metade do século XIX. 

1.3.5. Analiza e comenta textos seleccionados para 

identificar os fundamentos teóricos da ideoloxía 

absolutista, liberal e nacionalista. 

1.3.6. Valora o impacto da reacción absolutista na 

literatura e nas artes plásticas. 

1.3.7. Analiza as causas e describe o desenvolvemento 

do proceso de formación de Italia e Alemaña. 

1.3.8. Busca, selección e tratamento de información 

procedente de diversas fontes de información 

relacionada cos movementos nacionalistas europeos do 

século XIX. 

1.3.9. Manexa cadros cronolóxicos que permiten a 

análise da sincronía dos cambios políticos e 

socioeconómicos. 

1.3.10. Analiza mapas relacionados co proceso de 

formación do novo Estado alemán e italiano. 

1.3.11. Identifica as relacións existentes entre os factores 

económicos, políticos, sociais e culturais nos procesos 

nacionalistas europeos. 

1.3.12. Valora o papel de pensadores e artistas na 

formación da conciencia nacionalista. 

 

2. A revolución industrial 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

2.1. Identificar as principais características da revolución 

agraria iniciadas a finais do século XVIII e valorar os 

cambios con respecto á agricultura e gandería do Antigo 

Réxime. 

2.1.1. Explica as principais transformacións do Antigo 

Réxime que afectaron ás estruturas agrarias. 

2.1.2. Analiza e comenta textos, gráficos, imaxes e 

estatísticas relacionados coas transformacións agrarias 

do século XIX. 

2.1.3. Sitúa no tempo e no espazo os principais 

acontecementos e procesos relacionados coas 



transformacións agrarias de finais do Antigo Réxime. 

2.1.4. Define conceptos relacionados cos cambios 

agrarios iniciados a finais do século XVIII. 

2.1.5. Compara as medidas establecidas en Inglaterra e 

España para transformar o réxime de propiedade da 

terra. 

2.2.Describir as fases da revolución industrial do século 

XIX, as súas características e as principais 

consecuencias económicas e sociais. 

2.2.1. Identifica as causas da primeira revolución 

industrial. 

2.2.2. Valora os condicionantes que explican que 

Inglaterra fose pioneira da revolución industrial. 

2.2.3. Describe os sectores punteiros da primeira 

revolución industrial e as novidades que introduce a 

segunda. 

2.2.4. Comenta mapas que expliquen a evolución da 

expansión dos transportes terrestres. 

2.2.5. Analiza e comenta textos, gráficos e estatísticas 

relacionados coas dúas primeiras fases da revolución 

industrial. 

2.2.6. Analiza os sectores innovadores da 

industrialización galega. 

2.2.7. Obtén, selecciona e elabora información a partir de 

diferentes fontes documentais e gráficas referidas á 

revolución industrial. 

2.2.8. Describe os sectores innovadores da 

industrialización galega. 

2.2.9. Valora o impacto da revolución industrial na 

literatura e na pintura. 

2.3. Coñecer e valorar os elementos básicos do 

capitalismo como o sistema económico que se 

desenvolve a partir dos postulados do liberalismo e que 

facilitou as grandes transformacións económicas que 

marcaron a fin do Antigo Réxime. 

2.3.1. Identifica e caracteriza os trazos básicos do 

capitalismo do século XIX. 

2.3.2. Analiza e comenta textos, gráficos e estatísticas 

relacionados coas características do capitalismo do 

século XIX. 

2.3.3. Obtén, selecciona e elabora información a partir de 

diferentes fontes documentais e gráficas relacionadas 

cos inicios do capitalismo actual. 

2.3.4. Elabora mapas conceptuais nos que relaciona os 

trazos básicos do capitalismo do século XIX. 

2.3.5. Relacionar fontes de información diversa como 

explicativa de procesos históricos complexos. 

2.4. Definir as características do novo réxime 

demográfico e as consecuencias do crecemento  da 

poboación. 

2.4.1. Explica as razóns do crecemento demográfico do 

século XIX e as súas consecuencias. 

2.4.2. Analiza e comenta textos, gráficos e estatísticas 



 relacionados cos cambios na demografía. 

2.4.3. Obtén, selecciona e elabora información a partir de 

diferentes fontes documentais e gráficas referidas aos 

cambios no réxime demográfico. 

2.4.4. Valora o impacto da revolución demográfica na 

literatura e e nas artes plásticas. 

 

3. Os cambios sociais. Orixes e desenvolvemento do movemento obreiro 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

3.1.Identificar os trazos da nova sociedade de clases 

dominada pola burguesía. 

3.1.1. Describe os trazos que caracterizan a sociedade 

estamental e a de clases. 

3.1.2. Confecciona mapas conceptuais para relacionar 

aspectos relevantes das transformacións sociais. 

3.1.3. Analiza as razón do apoio burgués á nova 

sociedade de clases. 

3.1.4. Valora o impacto do dominio burgués na literatura 

e nas artes plásticas. 

3.2. Comprender que os cambios sociais están 

intimamente relacionados coas transformacións 

económicas,  políticas e ideolóxicas. 

3.2.1. Extrae información de diferentes fontes de 

información e analiza as condicións de vida do 

proletariado do século XIX. 

3.2.2. Describe a orixe e o desenvolvemento do 

proletariado. 

3.2.3. Elabora cadros cronolóxicos que permiten a 

análise da sincronía dos cambios políticos e 

socioeconómicos. 

3.2.4. Toma conciencia de que as desigualdades 

constitúen fontes de tensión social. 

3.2.5. Comenta os trazos das primeiras formas de 

protesta proletaria organizada a partir de fontes 

documentais. 

3.3.Coñecer as correntes de pensamento que pretenden 

mellorar a situación dos obreiros no século XIX. 

3.3.1. Compara os trazos básicos das correntes de 

pensamento social da época da revolución industrial: 

socialismo utópico, socialismo científico e anarquismo. 

3.3.2. Comenta, de forma crítica e a partir da 

documentación axeitada, a repercusión das novas 

ideoloxías nos movementos sociais. 

3.4. Describir a evolución dos métodos de loita do 

proletariado e valorar o proceso de internacionalización 

das organizacións obreiras. 

3.4.1. Distingue e explica as características dos tipos de 

asociacionismo obreiro. 

3.4.2. Explica a evolución dos métodos de loita do 



proletariado e valora o proceso de internacionalización 

das organizacións obreiras. 

3.4.3. Analiza e utiliza de forma crítica, a partir de 

material histórico diverso que reflicta algún conflito social, 

relacionándoo coa actualidade e tomando en 

consideración aqueles antecedentes históricos relevantes 

para a comprensión do mesmo. 

3.4.4. Elabora un eixe do tempo no que se reflictan os 

datos máis destacados dos 

Procesos de cambios políticos, sociais e económicos que 

marcaron para Europa a fin do Antigo Réxime e o 

nacemento da sociedade actual. 

 

4. As grandes potencias 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

4.1. Describir os trazos políticos e sociais das principais 

potencias burguesas europeas: Gran Bretaña e Francia. 

 

4.1.1. Coñece as bases do sistema bipartidista inglés. 

4.1.2. Describe a evolución do proceso de independencia 

irlandés. 

4.1.3. Analiza gráficas e textos relativos á época 

vitoriana, Segundo imperio e Terceira república francesa. 

4.1.4. Elabora un eixe cronolóxico cos principais 

acontecementos políticos da segunda metade do século 

XIX en Francia e Gran Bretaña. 

4.2. Comprender os cambios políticos e económicos de 

Alemaña trala súa unificación. 

4.2.1. Analiza e describe os cambios tralo proceso de 

formación de Alemaña. 

4.3. Describir a evolución política do Imperio 

austrohúngaro, ruso e turco. 

 

4.3.1. Sitúa no tempo e no espazo os principais 

acontecementos e procesos relacionados coa unidade. 

4.3.2. Analiza mapas relacionados coa evolución das 

fronteiras na Europa danubiana, rusa, balcánica e da 

Anatolia. 

4.3.3. Valora a complexidade étnica, relixiosa e cultural 

da zona como xeradora de tensións. 

4.3.4. Utiliza fontes e material histórico diverso que 

reflicta algún conflito nacionalista, relacionándoo coa 

actualidade e tomando en consideración aqueles 

antecedentes históricos relevantes para a comprensión 

do mesmo. 

4.4.5. Elabora un eixe cronolóxico cos feitos que explican 

a evolución política dos Estados da área danubiana, 

rusa, balcánica e da Anatolia.                                                   

4.4.6. Confecciona un mapa conceptual para relacionar 



as causas, evolución e consecuencias de procesos 

nacionalistas. 

4.4. Explicar as rivalidades entre países e  a súa relación 

co inicio da Gran Guerra. 

4.4.1. Elabora un cadro sinóptico sobre as alianzas e 

tensións entre Estados en vésperas da Gran Guerra. 

4.4.2. Comprende que as tensións que se crean no 

reparto do mundo constitúen a antesala dos grandes 

conflitos bélicos do século XX. 

 

5. Expansión colonial e imperialismo 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

5.1. Diferenciar os conceptos básicos relacionados coa 

expansión territorial dos Estados. 

5.1.1. Distingue e usa correctamente os conceptos 

básicos relacionados coa expansión territorial dos 

Estados. 

5.1.2. Coñece as grandes etapas da evolución do 

imperialismo. 

5.2. Coñecer e valorar as principais causas da formación 

dos imperios coloniais do século XIX. 

5.2.1. Identifica as principais razóns da formación dos 

imperios coloniais do século XIX. 

5.2.2. Debate, con documentación adecuada, sobre os 

argumentos que esgrimían defensores e detractores do 

imperialismo. 

5.2.3. Mostra unha actitude crítica ante a loita polo 

control de recursos, de espazos e de sociedades por 

parte doutros Estados. 

5.2.4. Identifica situacións de desigualdade provocadas 

polo afán de dominio económico e político. 

5.2.5. Valora o dereito dos pobos, a exercer a súa 

soberanía e a desenvolver a súa cultura, sen prexuízo 

dos dereitos e das liberdades dos demais. 

5.3. Describir a expansión imperialista dos países 

europeos e valorar a incidencia da colonización nos 

territorios dominados. 

 

5.3.1. Analiza e comenta mapas históricos relacionados 

coa expansión imperialista do século XIX. 

5.3.2. Compara mapas históricos e identifica os países 

actuais que formaron parte dos diferentes imperios 

coloniais. 

5.3.3. Analiza diversos mapas históricos e extrae 

conclusións sobre o trazado das fronteiras e de cómo 

estas responden a convencionalismos que as veces 

resultan arbitrarios. 

5.3.4. Valora o labor científico de determinados 

científicos e institucións que exploraron territorios 

descoñecidos ata eses momentos, contribuíndo así a que 

a humanidade tivese unha descrición máis complete e 



real do planeta no que vive. 

5.3.5. Manifesta unha actitude crítica ante a crenza de 

sociedades superiores e inferiores que poden ser 

dominadas. 

5.3.6. Valora a influencia das artes plásticas dos pobos 

dominados nas correntes artísticas europeas de comezos 

do século XX. 

5.4. Coñecer a evolución da política imperialista de EE 

UU e as consecuencias da revolución Meijí de Xapón.  

 

5.4.1. Analiza e comenta mapas históricos relacionados 

coa expansión territorial norteamericana e xaponesa. 

5.4.2. Valora os profundos cambios provocados en 

Xapón pola revolución Meijí. 

5.4.3. Busca información e elabora un informe sobre as 

consecuencias da expansión colonial xaponesa. 

 

BLOQUE II. 

Entre dúas guerras (1914-1945) 

6.  A Gran Guerra 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

6.1. Comparar sinteticamente os distintos sistemas de 

alianzas do período da Paz Armada e valorar a suma de 

causas como detonantes da Gran Guerra. 

 

6.1.1. Describe os principais sistemas de alianzas 

durante a Paz Armada. 

6.1.2. Identifica a interconexión das causas que 

provocaron a explosión da Gran Guerra. 

6.1.3. Analiza e comenta documentos escritos e gráficos 

relacionados co clima prebélico. 

6.2. Describir os acontecementos que desencadearon o 

inicio da Gran Guerra, as fases da súa evolución e as 

novas formas de guerra. 

 

6.2.1. Compara os plans de guerra dos Estados Maiores 

de Francia e Alemaña. 

6.2.2. Reflicte sobre mapas os países dos bandos 

enfrontados. 

6.2.3. Elabora un eixe do tempo sobre a evolución da 

Gran Guerra. 

6.2.4. Analiza e comenta as diferentes fases da Guerra a 

partir de documentación escrita, gráfica e cartográfica. 

6.2.5. Valora a significación da crise de1917 no 

desenvolvemento da guerra. 

6.2.6. Comenta información audiovisual localizada na 

Internet sobre as trincheiras. 

6.3. Identificar os tratados de paz da Gran Guerra e 6.3.1. Explica os tratados de paz que puxeron fin á Gran 



vinculalos co xurdimento da Sociedade de Nacións. 

 

Guerra, especialmente o de Versalles. 

6.3.2. Comenta as condicións que o Tratado de Versalles 

impuxo a Alemaña. 

6.3.3. Analiza os obxectivos da Sociedade de Nacións a 

partir do documento fundacional. 

6.4. Analizar as consecuencias máis destacadas de orde 

social, económico e político ao finalizar a Guerra de 

1914-1918. 

6.4.1. Extrae conclusións, a partir de diversas fontes 

documentais, sobre as consecuencias da Gran Guerra. 

6.4.2. Identifica os cambios territoriais e políticos que se 

produciron en Europa tras a finalización do conflito a 

través de mapas históricos. 

6.4.3. Comenta de forma crítica sobre as consecuencias 

desta guerra que supuxo a fin da hexemonía de Europa 

no mundo. 

 

7. A Revolución rusa e o Estado soviético 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

7.1. Identificar os principais problemas da Rusia tsarista 

ea súa incidencia como desencadeante da revolución de 

1905. 

 

7.1.1. Identifica e explica a situación económica, social e 

política da Rusia tsarista. 

7.1.2. Describe as causas e desenvolvemento da 

revolución de 1905 e as súas consecuencias. 

7.1.3. Valora o nacemento dos soviets como elementos 

revolucionarios. 

7.2. Esquematizar o desenvolvemento da revolución 

soviética recoñecendo as súas etapas e os principais 

protagonistas e describir as súas consecuencias. 

 

7.2.1. Coñece e valora as fases da revolución soviética e 

1917. 

7.2.2. Compara as consecuencias da revolución de 

febreiro e de outubro. 

7.2.3. Extrae as ideas básicas do programa bolxevique a 

partir de fontes documentais. 

7.2.4. Analiza imaxes e documentos audiovisuais 

consultables na rede relacionados coa revolución 

bolxevique. 

7.2.5. Elabora breves informes sobre as biografías dos 

principais protagonistas da revolución consultando 

internet. 

7.3. Valorar asdificultades de asentamento do novo 

Estado soviético e os acordos tomados na Terceira 

Internacional. 

 

7.3.1. Identifica os principais problemas do novo Estado 

soviético e as solucións dadas polo goberno de Lenin. 

7.3.2. Analiza os obxectivos da Terceira Internacional a 

partir do documento fundacional. 

7.3.3. Coñece o impacto do triunfo soviético nos 



movementos revolucionarios europeos da época. 

7.3.4. Valora o papel das artes gráficas como medio de 

propaganda política. 

7.4. Coñecer os trazos básicos da URSS da época de 

Stalin. 

 

7.4.1. Analiza os efectos da planificación stalinista a 

través de estatísticas e gráficas. 

7.4.2. Coñece os aspectos básicos da Constitución de 

1936. 

7.4.3. Analiza o funcionamento do Estado soviético da 

época de Stalin. 

7.4.4. Explica as características da URSS de Stalin. 

 

8. Reconstrución, prosperidade e crise 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

8.1. Recoñecer as características dos anos vinte e as 

diferenzas entre os países europeos de EEUU. 

8.1.1. Describe os condicionantes das relacións 

internacionais dos anos vinte 

8.1.2. Explica as características económicas, sociais e 

políticas dos anos vinte e marca as diferenzas entre 

Europa e EEUU. 

8.1.3. Compara datos estatísticos do crecemento 

económico dos EEUU nos anos vinte. 

8.1.4. Localiza, analiza e comenta imaxes de libros e da 

Internet relacionadas cos “felices anos vinte”. 

8.2. Coñecer o mecanismo de funcionamento da Bolsa e 

os acontecementos que desencadearon o crac da de 

Nova York en 1929. 

8.2.1. Sintetiza as causas da crise da Bolsa neoiorquina 

de 1929. 

8.2.2. Ordena de forma cronolóxica, con apoio da 

documentación necesaria, feitos e de procesos 

significativos deste período, identificando os personaxes 

que foron relevantes e establecendo relacións entre a 

acción individual e as mentalidades e comportamentos 

colectivos. 

8.2.3. Analiza datos económicos relacionados coa Bolsa 

de Wall Street. 

8.2.4. Distingue entre causas de longa e curta duración, 

así como das consecuencias a curto e longo prazo. 

8.3. Explicar a Gran Depresión describindo as súas 

manifestacións e as propostas de solución máis 

destacadas. 

8.3.1. Explica gráficas relacionadas coa crise económica 

de 1929. 

8.3.2. Identifica as principais propostas de solución á 

Gran Depresión. 

8.3.3. Elabora breves informes sobre as biografías de 



Roosevelt e Keynes consultando Internet. 

8.3.4. Comprende que as medidas tomadas para 

solucionar a crise supuxeron a fin do liberalismo clásico e 

o inicio dun intenso intervencionismo estatal nas 

economías capitalistas. 

8.3.5. Mostra unha actitude crítica ante as circunstancias 

que xeran problemas e desigualdades sociais. 

8.3.6. Valora o impacto da Gran Depresión nas 

manifestacións artísticas. 

 

9. Democracias e fascismos 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

9.1. Identificar os trazos que caracterizan a crise dos 

sistemas democráticos en Europa nos anos vinte. 

9.1.1. Sintetiza os trazos da crise da democracia na 

Europa dos anos vinte. 

9.1.2. Analiza as causas que poden levar ao 

establecemento de réximes políticos de tipo autoritario 

e/ou ditatorial, concretando o estudio ao período de 

entreguerras en Europa. 

9.1.3. Extrae información de textos e imaxes 

relacionadas coa expansión dos sistemas ditatoriais na 

Europa dos anos vinte. 

9.2. Coñecer os fundamentos ideolóxicos e os trazos 

comúns dos fascismos. 

9.2.1. Sintetiza os postulados ideolóxicos dos sistemas 

fascistas. 

9.2.2. Recoñece a transcendencia dos fascismos 

europeos como ideoloxías que conduciron ao 

desencadeamento de conflitos mundiais. 

9.2.3. Diferenza a existencia de matices ideolóxicos entre 

os distintos réximes considerados como fascistas, 

destacando o modelo italiano e alemán. 

9.2.4. Valora a democracia ante calquera forma de 

violación da mesma, rexeitando calquera tipo de 

discriminación en razón de raza, sexo, nacionalidade, 

crenzas ou ideoloxía. 

9.2.5. Mostra solidariedade cos pobos que atravesan 

situacións de autoritarismo político e privacións de 

dereitos e de liberdades. 

9.3. Analizar o proceso de ascenso fascista en Italia e a 

aplicación dos seus postulados na organización do novo 

Estado fascista dirixido por Mussolini. 

9.3.1. Describe o proceso de ascenso de Mussolini ao 

poder en Italia. 

9.3.2. Analiza e comenta a organización do Estado 

corporativo italiano a partir de documentos e gráficas. 

9.3.3. Valora imaxe de propaganda como elemento de 



control ideolóxico das ditaduras. 

9.3.4. Selecciona e comenta imaxes e material 

cinematográfico localizado na rede relacionado co Estado 

fascista italiano. 

9.4. Analizar o proceso de ascenso nazi en Alemaña e a 

aplicación dos seus na ditadura de Hitler. 

9.4.1. Describe o proceso de ascenso de Hitler e o 

partido nazi en  Alemaña. 

9.4.2. Analiza e comenta o antisemitismo nazi como un 

dos trazos característicos desta ditadura. 

9.4.3. Relaciona aspectos económicos da Alemaña nazi 

a partir de datos estatísticos. 

9.4.4.Relaciona fontes de información diversa como 

explicativas de procesos históricos complexos. 

9.4.5. Selecciona e comenta imaxes e material 

cinematográfico localizado na rede relacionado co Estado 

nazi alemán. 

9.4.6. Valora a estética nazi na arte. 

 

A partir deste punto, para cumprir co obxectivo de intentar que o alumnado adquira as 

competencias mínimas indispensables do curso, redúcense os contidos ao grao mínimo dos 

estándares de aprendizaxe para superar a materia, considerando estas premisas como elementos 

de ampliación: 

10. A Segunda Guerra Mundial 

Identifica e explica as causas desencadeantes, as etapas e evolución da Segunda Guerra 

Mundial. 

Valora a significación do holocausto na historia mundial e comenta o deseño da nova orde 

mundial que se fixo en Ialta e en Potsdam. 

Valora a Organización das Nacións Unidas como organismo encargado de velar pola paz mundial 

e analiza o abuso que se fixo de determinados inventos científicos e tecnolóxicos. 

 

11. Guerra Fría e política de bloques 

Define os trazos xerais e as fases da Guerra Fría. 

Elabora un eixe cronolóxico do período da Guerra Fría e sitúa nel e nun mapa histórico os 

principais acontecementos, ademais de explicalos destacando o conflito dos mísiles de Cuba 

como o máis significativo dos conflitos da época e identificando o muro de Berlín como o símbolo 

dun mundo dividido. 

Analiza os trazos ideolóxicos, políticos e militares dos bloques da Guerra Fría e compara as 

diferenzas entre o mundo capitalista e o socialista, así como localiza nun mapa histórico os 

principais países de cada un dos bloques. 



Analiza as consecuencias das conferencias de seguridade e cooperación de finais da Guerra Fría. 

Valora os cambios producidos no bloque socialista que provocaron a fin da Guerra Fría e os 

cambios que deron fin a esta etapa. 

 

12. Democracias liberais e mundo de benestar 

Describe as características das democracias liberais da segunda metade do século XX así como 

as fases do desenvolvemento capitalista e da terceira revolución industrial. 

Identifica razoadamente as características e símbolos do Estado do Benestar, valorando os 

movementos sociais e de protesta máis destacados que tiveron lugar nos países capitalistas 

durante a época da Guerra Fría. 

 

13. Democracias populares e países non aliñados 

Describe os trazos políticos e económicos das democracias populares, analizando especialmente 

os casos de Iugoslavia e China. 

Sintetiza o proceso das revolucións democráticas en Europa oriental e central, explicando a crise 

do socialismo real e a nova orde mundial xurdida tras a desaparición da URSS e a caída dos 

réxime socialista de Europa do leste. 

Compara mapas políticos da Europa do leste desde os anos oitenta ata a actualidade. 

Enumera e coñece as etapas do proceso descolonizador a través dun eixe cronolóxico no que 

sitúa as datas de independencia dos novos Estados xurdidos en África e Asia como consecuencia 

do proceso descolonizador. 

Describe e analiza os trazos do Terceiro Mundo, coñecendo e valorando as dificultades dos 

países do Terceiro Mundo que lle impiden saír do subdesenvolvemento e localizando en mapas as 

zonas afectadas pola descolonización. 

Diferenza e define os diferentes sistemas políticos das principais repúblicas hispanoamericanas e 

a súa evolución no século XX así como as súas dificultades. 

 

14. Globalización e diversidade cultural 

Describe as características do capitalismo actual e analiza as características da globalización 

tendo en conta tamén os trazos do subdesenvolvemento nun mundo globalizado e os procesos 

migratorios. 

Analiza e valora os movementos contrarios e alternativos á globalización. 

Valora o papel de EEUU no contexto mundial. 

Describe os principais cambios ocorridos en Rusia tras a desaparición da URSS. 

Analiza o desenvolvemento económico de China e as súas características e as principais zonas 

de conflito bélico no mundo actual. 



Explica o proceso de formación da Unión Europea enumerando os fitos máis destacados, 

identificando os seus retos e problemas actuais. 

Describe os trazos económicos, políticos, sociais e relixiosos do mundo islámico actual, 

localizando nun mapa os países de maioría musulmá e valorando a súa incidencia na tensión e 

conflitividade mundial, especialmente na ameaza terrorista islamita. 

  



2. Avaliación e cualificación. 

Avaliación 

Procedementos:  

Realización de tarefas de repaso, reforzo e, no seu caso, 
ampliación das dúas primeiras avaliacións ou de novos 
contidos. 

Instrumentos:  

Entrega das tarefas solicitadas a través da Aula Virtual 
Google Classroom ou ao correo electrónico d@ docente. 
O alumnado recibirá a corrección de ditas actividades. 

Cualificación final 

A nota final do curso será a media das dúas primeiras 
avaliacións. O traballo da 3ª avaliación será tido en conta 
unicamente de maneira positiva e ponderada ao 
alumnado que a realice demostrando actitude de esforzo. 

Aquelas persoas que recuperen as avaliacións 
suspensas mediante os traballos e as tarefas telemáticas 
obterán a cualificación de 5 na media final. 

Proba extraordinaria de setembro 

Na data de entrega desta adaptación da Programación o 
profesorado descoñece se as circunstancias sanitarias 
permitirán dita proba. 

En caso negativo, entregarase vía telemática un caderno 
de actividades cos contidos mínimos fixados na 
Programación Didáctica e que terá como cualificación 
máxima 5. 

Alumnado de materia pendente 

Criterios de avaliación: 

Considerarase que o alumnado superou a materia 
pendente se supera os dous parciais en modalidade de 
exame presencial. Polas circunstacias actuais valorarase 
a entrega do caderno de actividades e farase unha proba 
presencial o 28 de maio.  

Se non se superan esta proba, haberá que presentarse á 
proba extraordinaria de setembro, se a houbera, ou 
seguir o plan de recuperación no vindeiro curso. 

Criterios de cualificación: 

Cada un dos parciais resultará aprobado se acada unha 

cualificación de, mínimo, 5 puntos e se presentan o 

caderno de exercicios. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Ditas probas parciais estarán asociadas á presentación 



dun caderno de exercicios da materia que será 

presentado polo/a alumno/a, de forma presencial ou vía 

telemática, antes de realizar o exame.  

 

  



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu 

caso, ampliación)  

 

Actividades 

Actividades de recuperación da 1ª e 2ª avaliación. 

Actividades de repaso da 1ª e 2ª avaliación. 

Actividades de reforzo da 1ª e 2ª avaliación. 

Actividades de ampliación da 1ª, 2ª e 3ª avaliación deseñadas 
para fortalecer as competencias básicas. 

Metodoloxía (alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

O alumnado non presenta problemas de conectividade que lle 
impidan facer a entrega de tarefas, seguir as indicacións ou 
manter contacto co profesorado.  

Os problemas puntuais que poidan xurdir (mala conexión, non 
dispoñibilidade absoluta dun ordenador persoal algúns días da 
semana...) serán tidos en conta ampliando o prazo de recepción 
das tarefas. 

Materiais e recursos 

O libro de texto,o caderno de clase de cada alumn@, 
presentacións e resumos teóricos, recursos audiovisuais como 
vídeos explicativos ou enlaces a páxinas web, así como 
documentos, textuais ou gráficos, en formato dixital. 

 

 

 

  



4. Información e publicidade 

 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

O alumnado e as súas familias poden estar en contacto co/a docente a 

través da súa direción de correo do centro, a través da páxina de Google 

Classroom creada para intentar subsituír as clases presenciais polas clases 

a distancia, a través da plataforma para videoconferencia de Webex ou 

similares, entre outras. 

Publicidade 

Todas as novas que se produzan serán publicadas obrigatoriamente na 

páxina web do centro e no seu blog: 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesafonsoxcambre/ 

https://iesafonsoxcambre.blogspot.com/ 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Non presentan cambios ao ser materia evaluable na ABAU. 

 

2. Avaliación e cualificación. 

Avaliación 

Procedementos:  

Realización de tarefas de repaso, reforzo e, no seu caso, 
ampliación das dúas primeiras avaliacións e de novos 
contidos. 

Instrumentos:  

Entrega das tarefas solicitadas a través da Aula Virtual 
Google Classroom ou ao correo electrónico d@ docente. 
O alumnado recibirá a corrección de ditas actividades. 

Cualificación final 

A nota final do curso será a media das dúas primeiras 
avaliacións. O traballo da 3ª avaliación será tido en conta 
unicamente de maneira positiva e ponderada ao 
alumnado que a realice demostrando actitude de esforzo. 

Aquelas persoas que recuperen as avaliacións 
suspensas mediante os traballos e as tarefas telemáticas 
obterán a cualificación de 5 na media final. 

Proba extraordinaria de setembro 

Na data de entrega desta adaptación da Programación o 
profesorado descoñece se as circunstancias sanitarias 
permitirán dita proba. 

En caso negativo, entregarase vía telemática un caderno 
de actividades cos contidos mínimos fixados na 
Programación Didáctica e que terá como calificación 
máxima 5. 

 

  



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu 

caso, ampliación)  

 

Actividades 

Actividades de recuperación da 1ª e 2ª avaliación. 

Actividades de repaso da 1ª e 2ª avaliación. 

Actividades de reforzo da 1ª e 2ª avaliación. 

Actividades de ampliación da 1ª, 2ª e 3ª avaliación. 

Metodoloxía (alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

O alumnado non presenta problemas de conectividade que lle 
impidan facer a entrega de tarefas, seguir as indicacións ou 
manter contacto co profesorado.  

Os problemas puntuais que poidan xurdir (mala conexión, non 
dispoñibilidade absoluta dun ordenador persoal algúns días da 
semana...) serán tidos en conta ampliando o prazo de recepción 
das tarefas. 

Materiais e recursos 

O libro de texto,o caderno de clase de cada alumn@, 
presentacións e resumos teóricos, recursos audiovisuais como 
vídeos explicativos ou enlaces a páxinas web, así como 
documentos, textuais ou gráficos, en formato dixital. 

 

 

4. Información e publicidade 

 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

O alumnado e as súas familias poden estar en contacto co/a docente a 

través da súa direción de correo do centro, a través da páxina de Google 

Classroom creada para intentar subsituír as clases presenciais polas clases 

a distancia, a través da plataforma para videoconferencia de Webex ou 

similares, entre outras. 

Publicidade 

Todas as novas que se produzan serán publicadas obrigatoriamente na 

páxina web do centro e no seu blog: 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesafonsoxcambre/ 

https://iesafonsoxcambre.blogspot.com/ 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Os fixados na Programación Didáctica Os fixados na Programación Didáctica 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Os fixados na Programación Didáctica 

Instrumentos: 
Os fixados na Programación Didáctica 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

Nota media das probas realizadas ata o 12 de marzo de 2020 máis unha 
valoración positiva e sumativa do traballo realizado desde o 12 de marzo 
de 2020. 
No caso do alumnado que non obtivese unha avaliación positiva na 1ª ou 
na 2ª Avaliación ou nas dúas indicadas  poderá recuperar ata chegar ao 5. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Contidos fixados polo Grupo de Traballo de Historia de España da CIUGA 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
a        Realización do caderno de actividades. 

Realización dunha proba do primeiro parcial. 
     Realización dunha proba final en maio 

Criterios de cualificación: 
Valoración do Caderno de actividades entregado. 
Valoración das probas realizadas. 
O alumnado que non se adecúe aos dous criterios indicados non superará 
a materia pendente e deberá presentarse á proba extraordinaria de 
setembro. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Traballos e probas. 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Elaboracións de “Composicións históricas” seguindo os criterios do Grupo 
de Traballo de Historia de España da CIUGA 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 

Envío de propostas de traballo a través de Google Classroom e correo 

electrónico. Videoconferencias. 

 

Materiais e recursos Libro de texto, composicións históricas, videos, presentacións.  
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  
Publicación na web do IES. Correo electrónico ao alumnado. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Obter, clasificar e utilizar informacións de contido xeográfico procedente de fontes 
variadas. 

1. Define con precisión conceptos básicos no traballo metodolóxico en Xeografía. 
2. Comprende a información extraída de mapas, táboas e gráficas. 
3. Localiza con precisión os accidentes xeográficos e político-administrativos 

básicos de España. 

Coñecer os  trazos  xerais  e  os  principais  medios  ecoxeográficos  e  paisaxísticos  
españois  e galegos e a diversidade de conxuntos naturais. 

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

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

3. Redacta temas sobre a evolución xeolóxica, os factores e elementos do clima e 
os problemas ambientais. 

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

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

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

7. Comenta mapas do tempo; e elabora, comenta e compara climogramas. 
8. Define correctamente conceptos relativos aos ríos, os humidais e os acuíferos; 

ás rexións e as formacións vexetais de España. 

9. Localiza e identifica en mapas os principais ríos, concas fluviais, vertentes 

hidrográficas, zonas húmidas e encoros. 

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

11. Define correctamente conceptos relativos ás rexións e as formacións vexetais; e 

aos elementos e os tipos de solos de España. 

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

Analizar o estado do medio ambiente (relevo, clima, vexetación, solos e circulación 
hídrica e das costas)  e dos recursos naturais en España e en Galicia. 

1. Obtén, identifica, diferenza e comenta imaxes de paisaxes naturais de España. 

 

Clasificar,  describir  e analizar as  características  dos espazos  produtivos  españois 
e galegos. 

1. Define con precisión conceptos relativos aos condicionantes naturais e humanos; as 
actividades; as paisaxes; e os problemas dos espazos agrarios e pesqueiros.   
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2. Redacta temas sobre os condicionantes, actividades, paisaxes, problemas e dinámicas 
do espazo rural; e sobre os condicionantes, produción e problemas da actividade 
pesqueira. 

3. Localiza en mapas as paisaxes agrarias do norte peninsular, do mediterráneo interior 
e costeiro, de montaña e de Canarias; os principais tipos de cultivo e de especies 
gandeiras; e as principais rexións pesqueiras de España. 

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

5. Define con precisión conceptos relativos ás materias primas e os seus tipos; e a 
produción, estrutura, localización e política industrial. 

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

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

8. Obtén, identifica, diferenza e comenta imaxes de sectores e de paisaxes industriais. 
9. Define con precisión conceptos relativos ao proceso de terciarización, os 

transportes, o turismo e o comercio en España. 
10. Redacta temas sobre o proceso de terciarización; as características do sistema de 

transporte e os seus diferentes modos; os trazos do turismo e as súas distintas 
tipoloxías. 

11. Localiza en mapas os nodos e infraestruturas do transporte terrestre, marítimo e 
aéreo; as áreas de alta e media densidade turística de España. 

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

Identificar e interpretar a evolución e dinámica demográfica natural e migratoria, 
a estrutura e a distribución  espacial  da  poboación  española. 

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

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

3. Localiza en mapas a distribución da poboación española e galego; as diferenzas 
territoriais na natalidade, a mortalidade, o crecemento natural, os movementos 
migratorios, o crecemento real, a xuventude e o envellecemento demográfico. 
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4. Obtén, identifica diferenza e comenta imaxes, mapas, gráficos, datos estatísticos 
e textos sobre a distribución, o movemento natural, os movementos migratorios, 
o crecemento, a estrutura e as tendencias de futuro da poboación española. 
Comenta pirámides de poboación de España e de distintas comunidades 
autónomas. 

Os criterios de avaliación correspondentes aos temas 10, 11 e 12 da 
programación quedan anulados. 

Os estándares de aprendizaxe correspondentes aos temas 10, 11 e 12 da 
programación quedan anulados. 

 



 
 

 

 

 
  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Desenvolvemento de temas teóricos e supostos prácticos. 

Instrumentos: 
Probas escritas (1º e 2º trimestres) e traballos prácticos (todo o curso, 
incluído 3º trimestre) 

Cualificación 
final 

Media das dúas primeiras avaliacións 85% + 15 % traballos 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Proba escrita, seguindo o modelo das ABAU con opción A e opción B. Só 
se examinaría ata o tema 9 (incluído) da Programación. 
No caso de non poder facerse de xeito presencial sería substituída por 
unha proba telemática. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Traballos escritos (prácticos) de recuperación da 1ª / 2ª avaliación. 
Traballos escritos (prácticos) de ampliación da 3ª avaliación, cara a 
preparación das probas ABAU. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Clase mediante Videoconferencia (Webex, Google Hangout), respectando 
o horario habitual do curso, e mediante correo electrónico.  
Non hai alumnado sen conexión. 

Materiais e recursos 
Manual de texto, documentais, apuntamentos e exercicios prácticos. 
Subidos e clasificados en carpetas no repositorio:  
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJz4a2f7QR9pWcY&id=E2017C0563E7F91F%212644&cid=E2017C0563E7F91F 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJz4a2f7QR9pWcY&id=E2017C0563E7F91F%212644&cid=E2017C0563E7F91F
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través da comunicación directa por videoconferencia e correo 
electrónico.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


