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I.- PROPOSTA DIDÁCTICA. 

 
1.- Consideracións xerais. 

 
1.1.- Elaboración da programación didáctica. 

 
 A programación didáctica do Departamento de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia do I.E.S. “Agra do 
Orzán” expón, para o presente curso académico, os presupostos didácticos e metodolóxicos, resultado dos 
acordos alcanzados polos membros do Departamento en reunións celebradas ao efecto. Integran o 
Departamento os seguintes profesores: 
 

▪ D. Emma Alvarellos Fondo. 
▪ D. Pablo González López. 
▪ D. Eduardo Monroy González. 
▪ Dª Regina Rodríguez Cancio-Donlebum (Xefe do Departamento). 

 
 Esta programación, así como as actividades complementarias previstas ao longo do curso, desenvolverán a 
súa temporalización segundo o calendario de avaliacións establecido para o presente curso. 
 

1.2.- Aspiracións desta programación. 
 
 Consideramos a programación como un plan de traballo elaborado por todos os membros do Departamento, 
que vincula a todos sen prexuízo da lóxica iniciativa particular. Esta programación recolle e resume toda a nosa 
experiencia docente, froito de anos de esforzo e dedicación. 
Considerámola como algo dinámico que, polo tanto, debe ser modificada segundo os resultados da súa 
aplicación, que se recollerán na pertinente memoria de final de curso. 
 

 Pretendemos: 
▪ Enfocar o noso labor educativo en funcións dos obxectivos e competencias proxectados. 
▪ Evitar, na medida do posible, as diferenzas entre o profesorado á hora de impartir e avaliar as distintas 

materias. 
▪ Evitar os programas inacabados. 
▪ Establecer un marco común que sirva de guía no proceso educativo e o suficientemente flexible para que 

se poda adaptar á peculiaridade de cada clase. 
▪ Dinamizar a colaboración e intercambio de ideas entre os diversos profesores. 

 
1.3.- Condicionantes. 

 
1.3.1.- Os programas. 

 
 Os programas veñen sinalados na lexislación e foron moi criticados por ser excesivamente extensos. A súa 
extensión dificulta enfocar a ensinanza en función dos obxectivos e a realización de actividades. 
Cremos que hai que cumprir os contidos vixentes, rematando os temarios. Por iso, parécennos positivos os 
novos currículos de mínimos aprobados para a ESO. Neles, establécense os contidos por curso, corrixindo, 
deste modo, os problemas formulados aos alumnos que cambian de centro de estudos. Conxugar o 
cumprimento dos programas cunha metodoloxía activa é o gran reto ao que temos que facer fronte. 
 

1.3.2.- O desenvolvemento evolutivo dos alumnos nos diferentes niveis. 
 
 A programación debe adaptarse aos distintos procesos de desenvolvemento psicolóxico e de capacidade de 
aprendizaxe do alumnado ao que vai dirixida. Para iso a psicoloxía proporciona os elementos necesarios para 
detectar que coñecementos pode asimilar o alumno en cada momento do seu desenvolvemento cognitivo, así 
como as técnicas que se deben aplicar en cada caso. As diferenzas, neste senso, entre os alumnos dos 
distintos cursos son enormes. 
 

1.4.- Contextualización do Centro. 
 

O IES AGRA DO ORZÁN é un Centro de titularidade pública no que se imparten ensinanzas de ESO, 
Bacharelato e o Ciclo Superior de Técnico Superior en Ensinanza e Animación Socio Deportiva (TSEASD). 
 O Centro está situado nun barrio periférico da cidade con poboación nova e que nos últimos anos crece 
cunha emigración de procedencia diversa: hispanoamericanos, maioritariamente, e subsaharianos. Dos máis 
de 500 alumnos matriculados, temos trinta e nove que non teñen a nacionalidade española e sesenta e nove 
nacidos fóra de España. Nos últimos cursos foise incrementando a presenza de alumnos de moi variadas 
nacionalidades: no curso 2018/2019 conviviron no noso instituto alumnos procedentes de trinta países. 
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 O alumnado, deixando a un lado os emigrantes recen chegados, procede dos colexios do barrio asinado ao 
Centro: Colexio Raquel Camacho e o colexio María Barbeito. 
 O Departamento de Xeografía e Historia imparte clase en todos os cursos de ESO e bacharelato e 
encóntrase con dificultades e deficiencias claras. 

▪ En primeiro lugar, os alumnos estranxeiros que chegan procedentes de outros sistemas educativos, con 
niveis aínda máis baixos que os nosos alumnos e que son escolarizados por idade á marxe do seu nivel 
e, en moitos casos, con problemas básicos no manexo da lingua. 

▪ E, por último, e non menos importante, a presenza, en case todos os cursos, de alumnos de familias 
desestruturadas que reflicten no seu comportamento a situación familiar. Situación que se percibe con 
máis intensidade nos cursos baixos con alumnos de menor idade. O nivel de repetidores do curso 
anterior e de materias pendentes serán factores determinantes que condicionarán a traxectoria e os 
resultados do presente curso. 

 

 O reparto nos cursos da ESO por sexo e número de alumnos está ben equilibrado e as posibles diferenzas 
derívanse da elección de optativas, o que incide na marcha das materias obrigatorias como as que 
corresponden a este departamento. 

▪  En 1º de ESO matriculáronse 7 alumnos repetidores. 
▪ En 2º de ESO repiten curso 14 alumnos, e 17 alumnos teñen pendente a Xeografía e Historia de 1º de 

ESO. 
▪ En 3º de ESO repiten curso 16 alumnos, 2 teñen pendente a Xeografía e Historia de 1º de ESO, e 7 

teñen pendente a materia de Xeografía e Historia de 2º de ESO. 
▪ En 4º de ESO repiten curso 6 alumnos, e 9 teñen pendente a materia de Xeografía e Historia de 3º de 

ESO 
▪ Ademais, en 2º, 3º e 4º de ESO hai varios alumnos que promocionaron sen superar o curso anterior que 

xa estaban repetindo (o que se coñece como promoción por imperativo legal) e, en moitos casos, con 
materias pendentes. 

 

 En 1º de Bacharelato repiten curso 6 alumnos, dos cales 2 na modalidade de Humanidades e Ciencias 
Sociais. En 2º de Bacharelato repiten curso 3 alumnos, dos cales 1 na modalidade de Humanidades e Ciencias 
Sociais. Neste curso, 2 alumnos promocionaron coa materia de Historia do Mundo Contemporáneo de 1º de 
BAC pendente. 
 
 Desde o curso 2018/2019 o IES Agra do Orzán está incluído na rede de centros que imparten o bacharelato 
STEM (siglas en inglés de Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñería e Matemáticas), bacharelato de excelencia no que 
participan 9 alumnos de 1º BAC e 10 de 2º BAC. 
 
 
2.- Obxectivos xerais. 

 
2.1.- Obxectivos xerais da ESO. 

 
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. 
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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 lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, 
participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como 
dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio 
deste dereito. 

 

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

 
2.2.- Obxectivos xerais do Bacharelato. 

 
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 

responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, 
así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 
xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e 
desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, 
familiares e sociais. 

 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar 
criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e 
impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia 
persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 

 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 
 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 
 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos 
e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora 
do seu contorno social. 

 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas 
propias da modalidade elixida. 

 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. 
Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de 
vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 
do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, 
confianza nun mesmo e sentido crítico. 
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n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e 
enriquecemento cultural. 

 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar 
condutas e hábitos saudables. 

 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 
 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 
conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 
 
3.- Metodoloxía. 

 
3.1.- Principios xerais. 

 
 Unha metodoloxía activa que estimule a participación do alumno no proceso de aprendizaxe é 
absolutamente necesaria. Que o alumno participe fai que poida demostrar o seu interese, que aprenda de 
modo máis duradeiro, que desenvolva habilidades impensables nun suposto non-activo e que a súa estadía na 
aula sexa máis grata. 
 
 Non se trata, porén, de caer nun activismo porque si senón en función de sacar ao exterior a capacidade e 
coñecementos que todo alumno leva dentro de si. Para que iso sexa posible, a actividade dentro da aula ten 
que enlazar dunha forma precisa cos coñecementos previos dos alumnos e que o proceso sexa significativo, 
tanto lóxica como psicoloxicamente. 
 
 Neste contexto, desenvolveranse actividades de traballo persoal do alumno, tanto individual como colectivo, 
supervisados con posterioridade na clase mediante un proceso de posta en común. Propiciarase a intervención 
do alumno na clase mediante preguntas breves por parte do profesor coa finalidade de manter a súa atención e 
a súa participación e á vez mellorar a súa capacidade de expresión oral e conseguir a súa integración. 
 
 Poranse en práctica actividades que potencien as capacidades de dedución do alumno: realización de 
mapas (históricos ou xeográficos) e de esquemas, elaboración de cadros comparativos, participación en 
debates, realización de comentarios... que estimulen ao alumno a pensar e lle permitan desenvolver un espírito 
crítico. En todas as materias usaranse as posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías para completar a 
aprendizaxe: utilización do ordenador e as paxinas web como fonte de información e manexo de internet. 
 

3.2.- Materiais e recursos didácticos. 
 
En consonancia coa metodoloxía que se vai seguir, os materiais que se van utilizar son moi variados: 
 

3.2.1.- Os libros de texto. 
 

▪ 1º ESO: AA. VV.: Xeografía e Historia 1. Editorial Vicens Vives. 2015 
▪ 2º ESO: AA. VV.: Xeografía e Historia 2. Editorial Vicens Vives. 2016. 
▪ 3º ESO: AA.VV.: Xeografía e Historia 3. Editorial Vicens Vives. 2015 
▪ 4º ESO: AA. VV.: Xeografía e Historia 4. Editorial Vicens Vives. 2016. 
▪ 1º Bacharelato: AA.VV. : Historia do Mundo Contemporáneo. Serie Descubre. Editorial Santillana, 2015. 
▪ 2º Bacharelato - Historia: AA. VV.: Historia de España. Baía Edicións, Consorcio Editorial Galego, 2016 . 
▪ 2º Bacharelato - Xeografía: MUÑOZ DELGADO, M. C.: Xeografía. Editorial Anaya Galicia, 2016. 

 
3.2.2.- Outros materiais. 

 
▪ Carpetas de actividades complementarias: documentos, gráficos, mapas temáticos, táboas estatísticas, 

eixes cronolóxicos, esquemas… 
▪ Colección de mapas físicos e políticos, mudos e ilustrados. 
▪ Globo terráqueo. 
▪ Coleccións de imaxes en soporte dixital para Xeografía e Historia da arte. 
▪ Colección de vídeos e DVD sobre Historia, Xeografía e Arte. 
▪ Colección de transparencias. 
▪ Repertorios de textos e outros documentos das Ciencias Sociais. 
▪ Diverso material informático, en soporte CD-ROM ou en rede. 
▪ Encerado dixital. 
▪ Libros 3D para todos os cursos de ESO. 
▪ Aula Virtual. 
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4.- Avaliación. 

 
4.1.- Consideración xerais. 

 
 A avaliación enténdese como un proceso integral, en que se contemplan diversas dimensións ou vertentes: 
análise do proceso de aprendizaxe dos alumnos, análise do proceso de ensino e da práctica docente, e análise 
da propia Programación do Departamento. 
 A avaliación do proceso de aprendizaxe dos alumnos concíbese e practícase da seguinte maneira: 

▪ Individualizada: céntrase na evolución particular de cada un, e na súa situación inicial e particularidades. 
▪ Integradora, para o cal contempla a existencia de diferentes grupos e situacións e a flexibilidade na 

aplicación dos criterios de avaliación que se seleccionan. 
▪ Cualitativa, na medida en que se aprecian todos os aspectos que inciden en cada situación particular e 

se avalían de forma equilibrada os diversos niveis de desenvolvemento do alumno, non só os de carácter 
cognitivo, que son fundamentais pero non exclusivos. 

▪ Orientadora, dado que achega ao alumno a información precisa para mellorar a súa aprendizaxe e 
adquirir estratexias apropiadas. Asemade, proporciona ao alumno orientación académica e profesional. 

▪ Continua, xa que atende á aprendizaxe como proceso, contrastando os diversos momentos ou fases. 
▪ Contémplanse tres modalidades: 

- Avaliación inicial. Proporciona datos sobre o punto de partida de cada alumno, aportando unha 
primeira fonte de información sobre os coñecementos previos e características persoais, que 
permiten unha atención ás diferenzas e unha metodoloxía adecuada. 

- Avaliación formativa. Concede importancia á evolución ao longo do proceso, conferindo unha visión 
das dificultades e progresos de cada caso. 

- Avaliación sumativa. Establece os resultados ao termo do proceso total de aprendizaxe en cada 
período formativo e a consecución dos obxectivos. 

 
4.1.1.- Avaliación inicial. 

 
 A prospección das competencias e coñecementos previos dos alumnos é fundamental para todos os 
cursos, e especialmente necesaria para os alumnos que se incorporan ao Centro por primeira vez. Este 
proceso -avaliación inicial- é esencial para analizar a realidade sobre a que imos traballar e para avaliar a 
posteriori o proceso do ensino e a práctica docente, tal como recolle a Lei. 
 

 O modelo de proba de avaliación inicial, adaptada ao currículo de cada un dos niveis de ESO e Bacharelato, 
permitiranos medir a adquisición de competencias e contidos do alumnado que se incorpora a cada curso, e 
adoptar en consecuencia as decisións oportunas. 
 

 Con carácter xeral, esta proba constará dos seguintes apartados: 
▪ Lectura comprensiva en público. 
▪ Proba escrita, que incluirá: 

- Localización temporal (cronoloxías). 
- Localización espacial (situar nun mapa). 
- Definición de conceptos. 
- Comprensión e análise dun breve documento histórico, xeográfico ou artístico. 
- Interpretación dun gráfico ou dunha imaxe. 

 
4.1.2.- Avaliación continua. 

 
 A realización efectiva da avaliación continua é un obxectivo primordial que se propón o Departamento. A 
valoración das capacidades de cada alumno non se realizará exclusivamente a partir das probas obxectivas 
(que por suposto se utilizan), senón atendendo a todos os elementos de xuízo que o profesor debe ter de cada 
alumno de forma personalizada, como son: exercicios de clase, a súa participación na mesma, traballos de 
investigación realizados ben individualmente ben en grupo, caderno de clase, etc. En resume: o conxunto da 
actividade do alumno ao longo do proceso de aprendizaxe. 
 As probas obxectivas que se propoñen aos alumnos no son só memorísticas (aínda que cremos que a 
memoria é unha facultade que hai que potenciar, dado o certo descrédito a que se ve sometida nos derradeiros 
tempos). Nas probas obxectivas pídese ao alumno que demostre toda a súa capacidade tanto de tipo 
conceptual como o grao de consecución das competencias básicas. 
 
 Neste tipo de probas que se realizan ao longo de todo o curso, inclúense cuestións sobre conceptos e 
habilidades que xa foron obxecto de avaliación en períodos anteriores: as cuestións básicas no poden ser 
aprendidas nun momento e esquecerse sen máis. Para evitalo, impídese que os alumnos pensen que xa non 
se lles pode preguntar sobre iso. Non se pode dividir a materia en departamentos estancos. 
 
 O Departamento establece un modelo de proba obxectiva que se considera a máis adecuada en cada 
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curso. No seguinte apartado especifícase en que consiste ese tipo de proba. Axustándose aos modelos que 
figuran nel, cada profesor ten autonomía na súa clase para precisar o contido das probas e decidir a súa 
cualificación. 
 
4.2.- Instrumentos de avaliación: as probas obxectivas. 
 

4.2.1.- Modelo de proba obxectiva para os distintos cursos. 
 
As probas dos diferentes niveis constarán dunha parte teórica e outra práctica distribuídas do seguinte xeito: 
 
1º ESO: 
 
 a.- Parte teórica: 
  1.- Definición de conceptos xeográficos e históricos, feitos e personaxes históricos. 
  2.- Desenvolver cuestións concretas sobre un tema. 
  3.- Preguntas de opción múltiple. 
 b.- Parte práctica: 

1.- Localizar nos mapas as principais culturas da antigüidade e os diferentes aspectos xeográficos: 
físicos, políticos e temáticos. 

  2.- Elaborar e/ou comentar gráficos, series estatísticas e resolver problemas xeográficos. 
  3.- Ordenar e interpretar un eixe cronolóxico. 
 
2º ESO: 
 
 a.- Parte teórica: 
  1.- Definición de conceptos xeográficos e históricos, feitos e personaxes históricos. 
  2.- Desenvolver cuestións concretas sobre un tema. 
  3.- Preguntas de opción múltiple.  
 b.- Parte práctica: 
  1.- Comentar ou realizar mapas históricos ou xeográficos. 
  2.- Ordenar un eixe cronolóxico. 
  3.- Facer un comentario guiado sobre un texto histórico. 
 
3º ESO: 
 
 a.- Parte teórica: 
  1.- Definición de conceptos xeográficos, e históricos, feitos e personaxes históricos. 
  2.- Desenvolver cuestións concretas sobre un tema. 
  3.- Elaboración de esquemas ou cadros comparativos. 
 b.- Parte práctica: 
  1.- Comentario guiado dun texto, gráfico, estatística ou resolución dun elemental problema xeográfico. 

2.- Ordenar un eixe cronolóxico. 
  3.- Comentario dun mapa temático. 

4.- Facer un comentario guiado sobre un texto histórico. 
 
4º ESO: 
 
 a.- Parte teórica: 
  1.- Definicións de conceptos, acontecementos e personaxes históricos. 
  2.- Desenvolvemento dun tema ou elaboración de esquemas e cadros comparativos. 
 b.- Parte práctica: 
  1.- Comentario guiado dun texto 
  2.- Elaboración e comentario de mapas e gráficos. 
  3.- Cronoloxía e/ou series de relacións. 
 
1º BAC: Historia do Mundo Contemporáneo: 
 
 a.- Parte teórica: (60 da nota do exame). 
  1.- Definicións de conceptos, acontecementos e personaxes. 
  2.- Elaboración de esquemas ou cadros comparativos. 
 b.- Parte práctica: (40 % da nota do exame). 
  1.- Cronoloxía. 
  2.- Comentario guiado dun texto. 
  3.- Comentario de mapas históricos. 
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2º BAC: 
 
Historia: 

▪ Os exames de Historia de España de 21 BAC seguirán as orientacións que estableceu o Grupo de 
Traballo de Historia de España da Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiuG) para a realización da 
proba de avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU). 

▪ Cada exame constará dos seguintes apartados: 
- 1.- Definir conceptos históricos: ata 2 puntos (4 conceptos x 0,5 puntos cada un). Recoméndase unha 

extensión máxima de 4-5 liñas por concepto. 
- 2.- Desenvolver unha cuestión: ata 3 puntos. Recoméndase unha extensión máxima dunha cara de 

folio (25-30 liñas). 
- 3.- Elaborar unha composición histórica a partir de varios documentos (xeralmente 3): ata 5 puntos. 

Sen extensión recomendada.. 
 

 En cada avaliación realizaranse, polo menos, dous exames. Os criterios de cualificación dos mesmos son 
os establecidos pola CiUG. A duración das probas escritas será a mesma que ten estipulada a Universidade 
para as probas ABAU (90 minutos), polo que os exames desta materia realizaranse en horario de tarde. 
 
Xeografía: 
 
 Os exames de Xeografía seguirán os modelos e criterios de avaliación da CiUG. 

▪ Cada exame constará dos seguintes apartados: 
- 1.- Definir conceptos xeográficos: ata 2 puntos (4 conceptos x 0,5 puntos cada un). Recoméndase 

unha extensión máxima de 4-5 liñas por concepto. 
- 2.- Desenvolver un tema a partir dunha serie de orientacións: ata 3 puntos. 
- 3.- Realización dun exercicio práctico: ata 5 puntos. Consiste na localización, lectura, interpretación, 

explicación e análise crítica de diferentes documentos gráficos relacionados coas destrezas e 
habilidades xeográficas fundamentais. 

 

 En cada avaliación realizaranse, polo menos, dous exames. Os criterios de cualificación dos mesmos son 
os establecidos pola CiUG. A duración das probas escritas será a mesma que ten estipulada a Universidade 
para as probas ABAU (90 minutos), polo que os exames desta materia realizaranse en horario de tarde. 
 

4.2.2.- Criterios xerais de cualificación de exames. 
 
 O Departamento terá en conta os seguintes criterios para cualificar cada unha das probas obxectivas que se 
realizarán en cada avaliación: 

▪  Asimilación de contidos conceptuais e vocabulario específico da materia. 
▪  Capacidade de expresión axeitada a cada contexto. 
▪ Grao de adquisición das competencias básicas. 
▪  Capacidade de organización e asociación de ideas. 
▪  Corrección ortográfica e sintáctica. 

 

 Realizaranse polo menos dous exames por avaliación. A cualificación final das probas obxectivas en cada 
avaliación será a media da nota obtida en cada exame, sempre que esta sexa igual ou superior a tres puntos. 
En ningún caso se fará media con nota inferior a 3 puntos. A finalidade é que o alumno traballe e asimile todos 
os contidos, xa sexan conceptuais ou competencias, desenvolvidos en cada avaliación, que non intenten 
“compensar” uns cos outros. Para a súa aplicación práctica, véxanse os modelos de proba establecidos polo 
Departamento e recollidos nesta programación. 
 
 En calquera curso e materia, se un alumno é sorprendido intentando copiar nun exame por calquera medio 
será cualificado cun cero (0) e suspenderá a avaliación. Deberá recuperala nas probas de recuperación que 
determine o Departamento. No caso dos exames finais de xuño ou setembro suspenderá a materia. 
 

4.3.- Outros instrumentos de avaliación. 
 
 Como xa apuntamos, as probas escritas son un instrumento fundamental de avaliación do proceso de 
aprendizaxe dos alumnos, pero non constitúen o único instrumento de avaliación. O Departamento valorará 
asemade os seguintes aspectos: 

▪ Asistencia regular ás clases. Enténdese que a asistencia ás clases é condición imprescindible para 
poder aplicar a avaliación continua. 

▪ Participación no desenvolvemento das actividades lectivas, rexistrada e cualificada nas fichas de 
seguimento dos alumnos. 

▪ Realización e corrección sistemática das tarefas encomendadas, recollidas no caderno de clase do 
alumno. 

▪ Traballos de investigación, monografías, resumos e outras actividades realizadas polos alumnos. 



IES Agra do Orzán – XH curso 2019-2020 

13 

▪ Exposición e posta en común dos traballos na aula. 
▪ Participación nos debates que se propoñan. 
▪ Comportamento na aula: respecto das normas de convivencia. 

 
4.4.- Procedemento de cualificación. 

 
4.4.1.- Cualificacións parciais. 

 
 A cualificación de cada avaliación será o resultado da consideración global dos diferentes instrumentos 
referidos: 

▪ ESO: a cualificación obterase de sumar a media ponderada dos diferentes exames (80 % da nota final), 
máis a valoración da asistencia e do seu traballo diario na clase, (10 %), e o respecto das normas de 
convivencia do centro (10 %)). 
- A nota mínima para aprobar a avaliación é de 5 puntos. Será necesario obter como mínimo 4 puntos 

de media de todas as probas escritas e 1 punto correspondente aos traballos, probas orais, prácticas, 
notas de clase, valoración do comportamento do alumno. 

 

▪ BAC: a cualificación obterase de sumar a media ponderada dos diferentes exames (90 % da nota final), 
máis a valoración do seu traballo diario na clase, do seu comportamento e da súa actitude diante dos 
profesores e compañeiros de estudo (10 %). 

 
4.4.2.- Cualificacións finais. 
 
 A avaliación continua implica que o alumno debe ser avaliado do conxunto de contidos que vai adquirindo 
progresivamente ao longo do curso, e non só dos contidos que se desenvolveron nun trimestre concreto. Por 
outra banda, tamén supón que o alumno que suspende unha avaliación pode recuperar na avaliación seguinte, 
mediante a realización das actividades que se determinen; polo mesmo, o alumno superará a materia se obtén 
unha cualificación positiva na avaliación final. 
 
 Os alumnos que ao rematar a terceira avaliación non superasen ningunha das tres avaliacións deberán 
presentarse á proba extraordinaria de setembro. Aqueles alumnos que teñan pendente de superación unha ou 
dúas avaliacións presentaranse a unha proba extraordinaria elaborada polo profesor de cada materia A 
cualificación positiva na mesma suporá que o alumno aproba a materia na avaliación final ordinaria. A 
cualificación negativa suporá que o alumno suspende a materia e deberá presentarse na convocatoria 
extraordinaria prevista para o mes de setembro. 
 

4.4.3.- Avaliación final extraordinaria.. 
 
 Os alumnos de 2º de Bacharelato realizarán a proba de avaliación final extraordinaria na última semana 
lectiva do mes de xuño, tal como establece o calendario escolar. O resto do alumnado realizará dita proba nos 
primeiros días do mes de setembro. 
 Estas probas extraordinarias teñen un carácter único e común para todos os alumnos de cada curso. Serán 
elaboradas conxuntamente polo Departamento seguindo o modelo de proba obxectiva que se utiliza ao longo 
de do curso (ver apartado 5.2.1.). 
 
 
5.- Alumnos con materias pendentes. 

 
 É opinión xeneralizada é que o profesorado debe impulsar unha maior calidade no sistema educativo 
vixente. Pensamos que o sistema de promoción en vigor non é o máis adecuado para ese fin. Cremos, 
asemade, que a educación debe fomentar o esforzo persoal e o traballo. Defendemos que a única forma de 
preparar adecuadamente aos nosos alumnos e garantirlles a igualdade de oportunidades é poñer a súa 
disposición unha educación que potencie as súas calidades e ensine o valor do esforzo fronte a certo 
pasotismo que impregna a sociedade actual. 
 

 Non se pode facer crer ao alumno que é o mesmo traballar que non traballar, por iso defendemos a 
xeneralización de calquera medio que lle faga reflexionar sobre estes principios e que o mesmo tempo lle dea a 
posibilidade de, nos casos en que sexa necesario, rectificar, é dicir: o alumno que non chega aos mínimos 
esixibles suspende, mais debe saber que debe e pode recuperar a materia suspensa. 
 
 A recuperación de pendentes estará coordinada pola Xefe do Departamento que, conxuntamente cos 
profesores que imparte este ano a materia obxecto de avaliación, elaborarán os exercicios e actividades para 
cada unha das avaliacións e as probas dos diferentes exames. Cada profesor fará o seguimento dos alumnos 
que teñen pendentes nos seus cursos: entrega e recollida de material e exercicios para cada avaliación e 
corrección das probas. 
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 A recuperación da materia pendente farase: 
▪ A partir da valoración da evolución do alumno por parte do profesor que lle dá clase no presente curso. 
▪ Exercicios e/ou traballos de recuperación en cada avaliación (25 % da nota). 
▪ Controles escritos sobre as actividades e exercicios realizados (75 % da nota). 

 
 Os alumnos de PMAR serán avaliados polos profesores do ámbito sociolingüístico do seu curso. Para 
recuperar a materia o departamento facilitará os exercicios ou traballos da materia que teñan pendente e que 
será valorada xunto cos instrumentos que o seu profesor de ámbito considere oportunos. 
 

As tarefas de recuperación centraranse nos contidos mínimos de cada nivel e en fomentar o traballo persoal 
dos alumnos. Realizaranse dous exames ao longo do curso para facilitar o reparto de contidos e evitar a súa 
excesiva concentración. Para os alumnos que non entreguen as tarefas, suspendan ou non se presenten ás 
probas convocadas, o Departamento fixará unha proba global antes de finalizar o curso. 
 
 
6.- Actividades complementarias e extraescolares. 

 
6.1.- Consideracións xerais. 

 
 A extensión dos programas das materias correspondente ao Departamento de Ciencias Sociais, Xeografía e 
Historia condiciona a realización das actividades complementarias e extraescolares. Estas, porén, son 
fundamentais e por iso é necesario facer un esforzo especial para poder integralas dunha forma coherente 
dentro da programación xeral dos diferentes cursos. 
 Na programación concreta de cada nivel farase unha selección das diferentes actividades que se levarán a 
cabo. Programaranse segundo a súa adecuación ás necesidades de cada nivel; seleccionaranse aquelas que a 
cidade ou o entorno ofrece habitualmente e as que teñen un carácter temporal (exposicións). 
 Os principais tipos de actividades son: saídas en relación cos intereses e obxectivos de cada materia, 
visitas a museos, proposta de lecturas históricas adecuadas á idade dos alumnos, seguimento dos temas máis 
interesantes da actualidade cotiá a través da lectura da prensa por parte dos alumnos. 
 Para evitar a repetición das actividades que os alumnos realizan ao longo dos seus estudos, o 
Departamento programará a secuenciación das mesmas e coordinarase cos demais departamentos a través da 
CCP e do Departamento de Orientación. Impedirase dese modo que a reiteración de actividades iguais ou moi 
similares incidan negativamente no desenvolvemento normal dos programas das diferentes materias. 
 Queremos poñer de manifesto nesta programación a nosa inquietude polos riscos e posibles complicacións 
legais que o profesado e o Centro poden correr no caso de accidente nas diferentes actividade realizadas. Isto 
é motivo de preocupación e pode chegar a condicionar a súa programación. 
 

6.2.- Actividades extraescolares programadas para o curso 2019/2020. 
 
 Á marxe das actividades que ao longo do curso se levarán a efecto e que se citan a continuación, o 
Departamento, sempre que se considere adecuado para afondar nos contidos dos diferentes cursos, 
programará e realizará aquelas actividades que con carácter temporal ofrezan os centros culturais e 
institucións públicas e privadas da cidade. 

 
1º ESO: 
 

▪ Visita ao castro de Elviña e aos restos romanos na Vila de Cambre. 2ª avaliación.  
▪ “Recorrido pola Galicia prehistórica e as pegadas da romanización”: Visita a cidade de Lugo (casa dos 

mosaicos, murallas, termas) e castro de Viladonga. 3ª avaliación, final de curso. 
 
2º ESO: 
 

▪ Participación no programa de “itinerarios educativos do Concello da Coruña, pendente da súa 
publicación. “Personaxes da cidade”. 2ª avaliación. 

▪ Participación na actividade organizada polo "Proxecto Terra" sobre urbanismo e os problemas da 
cidade: "Eu son inspector/a urbanístico. Coida do territorio, coida do teu". 2ª avaliación. 

 
3º ESO: 
 

▪ Conferencia e coloquio sobre a UE: Institucións comunitarias e o seu funcionamento/ España nas 
institucións comunitarias/ Repercusións do “Brexit”/ Posibilidades e mobilidade os estudantes no 
espazo da UE”. 

 
4º ESO: 
 

▪ Visita á industria “Grupo Aluman” en Arteixo. 2ª avaliación. Optativa Economía. 
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▪ Participación no programa de Itinerarios educativos do Concello da Coruña, pendente da súa 
publicación: Casas consistoriais da Coruña ao longo da historia. 2ª avaliación. 

▪ Participación no programa de “Charlas-coloquio sobre o Parlamento de Galicia”. 2ª avaliación. 
▪ Visita a Santiago de Compostela dentro do programa de visitas guiadas ao Patrimonio Histórico da 

USC: Pazo de Fonseca e Facultade de Xeografía e Historia, e o pórtico da Gloria na catedral. 2ª 
avaliación. 

 
Xeografía 2º Bacharelato: 
 

▪ Centro Meteorolóxico da Coruña “AEMT”. 1ª avaliación. 
▪ Conferencia e coloquio sobre a UE: Institucións comunitarias e o seu funcionamento/ España nas 

institucións comunitarias/ Repercusións do Brexit/ Posibilidades e mobilidade os estudantes no espazo 
da UE”. 2ª avaliación. 

▪ Visita á industria “Grupo Aluman” en Arteixo conxuntamente co o grupo de Economía de 4º na 2ª 
avaliación. 

 
 
7.- Contribución ao proxecto lector. 

 
 O departamento realizará un seguimento da expresión oral e escrita do alumnado. Para isto analizarase a 
capacidade de construír frases coherentes, elaborar temas e definir conceptos nas distintas actividades 
realizadas; así como a capacidade do alumnado para levar a cabo unha lectura comprensiva dos contidos do 
libro e doutros documentos propostos polo profesor. 
 En canto aos posibles instrumentos utilizados para realizar a avaliación do anteriormente exposto pódense 
salientar entre outros os seguintes: 

▪ Corrección das probas escritas realizadas polo alumnado, prestando atención e valorando debidamente 
a capacidade expresiva, a ortografía e a caligrafía. 

▪ Realización de redaccións sobre temas relacionados coa materia estudada por parte dos alumnos e 
alumnas, redaccións que unha vez realizadas deberán lerse na clase. 

▪ Valoración das actividades realizadas no caderno de clase, esixíndose un mínimo de orde, coherencia, 
limpeza e lexibilidade. 

▪ Proposta de traballos de índole variada que deberían presentarse escritos a man. 
▪ Lecturas de textos diversos, ben do libro ben do periódico ou de calquera outro material didáctico, coa 

finalidade de comprobar se existe unha lectura comprensiva das mesmas. 
 
 
8.- Contribución á integración das tecnoloxias da información e comunicación. 

 
 A aplicación das tecnoloxías da información e a comunicación ao traballo da aula convértese nunha peza 
clave na educación e formación das novas xeracións. A súa importancia social fai que deban estar presentes 
nos centros educativos, de modo que os alumnos adquiran os coñecementos e habilidades necesarias para 
abordar con garantía de éxito a súa utilización en todos os ámbitos: educativos, familiares ou de pracer 
 Trátase de que o alumnado, ao rematar a súa escolarización obrigatoria, alcance unha competencia dixital. 
Esta competencia consiste en dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información e 
ser capaz de transformala en coñecemento. Incorpora diferentes habilidades, que van dende o acceso á 
información ata a súa transmisión en distintos soportes. 
 No Centro todas as aulas dispoñen de ordenadores e encerados dixitais e proxectores para o uso docente. 
 Desde a área de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia intentamos conseguir que: 

▪ Aprendan a utilizar internet como medio para poder obter e transmitir datos e informacións relacionados 
coa súa actividade académica. 

▪ Coñezan páxinas web relacionadas coas diferentes materias que estudan. 
▪ Sexan capaz de utilizar o libro dixital con aproveitamento. 
▪ Presentar os seus traballos en formato dixital e que sexan capaces de integrar nos mesmos imaxes e 

gráficos elaborados a partir de programas específicos. 
▪ Abrir e conectarse á “ Aula Virtual” do Departamento para obter información e os exercicios dispoñibles. 

 Os alumnos de BAC utilizan os medios dixitais con asiduidade e aceden a “Aula Virtual” sen problemas. 
 Os alumnos de 1º e 2º de ESO están incorporados ao Plan ABALAR polo que a parte do ordenador, 
encerado dixital e proxector dispoñen de ordenadores para uso persoal. Nestes casos pódese observar a 
utilización que fan de “internet” e dirixir os traballos solicitados. Non todos os alumnos destes cursos dispoñen 
de ordenador nas súas casas. 
 En xeral, as actividades deseñadas para desenvolver esta competencia, buscan conseguir: 

▪ Apoio e reforzo dos temas explicados. 
▪ Procurar información utilizando as novas tecnoloxías: dicionarios dixitais, páxina web, periódicos dixitais, 

blogs, foros… 
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▪ Elaboración de traballos que recollen de forma organizada a información atopada nos distintos medios. 
Para iso deben aproveitar as vantaxes que ofrecen os procesadores de texto xa que teñen que ser 
entregados en soporte dixital ou enviados a través do correo electrónico. 

 
 
9.- Adaptación curricular. 

 
 Para aqueles alumnos que o precisen desenvolveranse adaptacións curriculares específicas que seguirán 
as seguintes liñas directrices: 

▪ Organización da aula: O alumno estará situado nunha mesa próxima ao profesor para que este poida 
atendelo e vixiar as tarefas que realiza con maior comodidade e precisión. Se fora posible, sentaráselle 
ao lado doutro alumno que nun momento determinado lle poda resolver unha dúbida. 

▪ Adaptación en obxectivos e contidos: Eliminaránselle os obxectivos e contidos non básicos e 
adaptaránselles ou darase prioridade aos obxectivos e contidos que compensen as súas dificultades, 
acudindo aos obxectivos e contidos do nivel do ciclo de primaria correspondente ao alumno/a. 

▪ Adaptación en estratexias de avaliación: As probas de avaliación realizaranse ao mesmo tempo que ao 
resto dos seus compañeiros, coa diferenza de que a este alumno en concreto recibirá probas con 
preguntas cortas e directas, como preguntas tipo test e/ou disporá de máis tempo que o resto dos seus 
compañeiros á hora de contestalas. Ao alumno tamén se lle avaliará a través da revisión periódica do 
seu caderno de traballo. Nos criterios de cualificación destes alumnos daráselle máis peso á Avaliación 
Continua e menor aos exames. 

▪ Adaptación en metodoloxía: Facilitaránselle ao alumno mapas, fichas de traballo, resumes e exercicios 
acordes ao seu nivel, que deberá resolver coa axuda do profesor e do libro de Ciencias Sociais, que 
versarán sobre o contido dos temas que se expliquen na clase. O alumno traballará nun caderno 
exclusivo do área que o profesor corrixirá (seguindo as pautas recollidas na programación) a medida que 
o alumno avance na resolución de tarefas. Os traballos e exames serán adaptados. 

 

 
10.- Contidos transversais. 

 
 Para atender ao desenvolvemento integral dos alumnos, hai que incorporar nas diferentes áreas e materias 
unha serie de elementos educativos básicos na educación que a lei denomina contidos transversais. Na nosa 
área inciden con maior ou menor intensidade nos temas transversais que se desenvolven ao longo da ESO. 
 

a.- Compresión lectora, expresión oral e escrita e TIC. 
 
 Son habilidades e coñecementos que se utilizan en todas as materias e nesta programación están recollidas 
nos apartados 7 e 8 do bloque I. 
 

b.- Educación para igualdade. 
 

▪ Recoñecer o valor do “Estado de Dereito” 
 

  Mostrarase ao alumno, a partir de exemplos, a esixencia de que os cidadáns e as institucións e órganos de 
goberno do Estado actúen de acordo con unha normas xurídicas e que no caso que non o fagan deben 
responder ante os tribunais. O que pon de manifesto o feito de que o Estado e os cidadáns sométense ao 
Dereito e representa a garantía da igualdade de todos ante a Lei. 4º da ESO, 1º e 2º de Bacharelato. 
 

▪ Identificar os dereitos e liberdades recollidos na Constitución. 
 

 Darase especial atención a data na que se conmemora a aprobación polos españois da Constitución 
vixente. Expoñendo a importancia que ten a introdución na Carta Magna dos principios liberais que recoñecen 
os dereitos e liberdades persoais e sobre todo o recoñecemento que ninguén pode ser discriminado po razón 
de nacemento, raza, sexo, relixión ou opinión. 
 Os dereitos fundamentais garantían a vida, liberdade relixiosa, de culto, dereito a liberdade ( ninguén pode 
ser privado da súa liberdade salvo nos casos e na forma prevista pola lei), a intimidade e o dereito á honor 
persoal e familiar (facer especial fincapé na utilización das redes sociais, a obrigación de respectar o dereito a 
intimidade e a propia imaxe e, no caso contrario, as consecuencias que se derivan do mal fuso das mesmas. 
 

▪ Rexeitar todo tipo de desigualdade. 
 

 Para poñer en práctica o principio da igualdade, partirase de fomentar unha convivencia pacífica e tolerante 
entre o alumnado. Asemade, nas diferentes fases de elaboración dun traballo ou unha actividade colectiva 
prestarase especial atención a que a actitude de cada alumno sexa colaboradora e respectuosa co traballo dos 
demais. Que comprendan que os traballos de investigación en grupo necesitan a colaboración de todos. 
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 A clase debe interesarse por coñecer a respectar os compañeiros e compañeiras á marxe do seu sexo e da 
súa aparencia, deben aprender a colaborar entre eles. 
 Nas clases de historia desenvolveranse con especial interese os temas que poñen de manifesto a loita para 
conseguir a igualdade de dereitos entre homes e mulleres: sufraxistas, feministas. Resaltar o papel de mulleres 
como Concepción Arenal. 
 Nas clases de ESO subliñarase a dificultade e a loita para superar a sociedade estamental ou abolición do 
escravismo. Debaterase as consecuencias da intolerancia e a eliminación dos dereitos nas sociedades 
totalitarias de todo sino ideolóxico: nazismo e comunismo entre outras. 
 Utilizarase as noticias en prensa e outros medios sobre atentados terrorista para fomentarase unha actitude 
crítica e de rexeitamento fronte ao terrorismo de todo tipo: ETA, GAL, a Yihad... e propiciar a empatía coas 
vítimas. 
 A partir de textos de carácter histórico, a convivencia no centro de alumnos procedentes de outros países, 
noticias e/o traballos os alumnos estudarán e analizarán os valores máis representativos dunha sociedade 
democrática actual: a liberdade individual, o respecto ante a diferenza (lingüística, racial, relixiosa …), o 
recoñecemento da igualdade das persoas ante a lei, os dereitos iguais para todos, a xustiza social, a tolerancia 
e a solidariedade. 
 

▪ Respectar a diversidade cultural 
 

 O estudo da Historia de España evidencia dunha forma clara a diversidade social, racial, relixiosa, cultural, 
etc. que conviviron ao longo dos tempos e que están nas raíces de nosas costumes, lingua e cultura existente 
na actualidade. Toda esta diversidade debe ser considerada como algo enriquecedor e non como un obstáculo 
para a convivencia. 
 Subliñar o importancia de nosos valores e a nosa identidade cultural no ámbito da aula e asemade valorar 
como feito enriquecedor as diferenzas que aportan outras culturas coas que convivimos nun mundo 
globalizado. 
 

c.- Educación para fomentar o espírito emprendedor 
 
 Neste ámbito tratarase de que os alumnos presenten iniciativas de traballos, carteis ou campañas sobre 
determinados temas da materia de xeografía, historia ou de actualidade. En xeografía campañas sobre 
conservación do medio ambiente, sobre consume de fontes de enerxía ou materias primas, sobre urbanismo 
na súa cidade. En historia, a partir dun tema, impulsar a busca de información e imaxes na web, orientar sobre 
a súa utilización e a maneira de dar forma e presentar o material recollido 

 
d.- Educación no ámbito da educación e a seguridade viaria 

 
 O recoñecemento do dereito a vida ea integridade que recolle a Constitución servirá de punto de partida 
para fomentar nos alumnos na obrigación de cumprir o seu mandato. Faráselle ver con exemplos en prensa o 
do seu entorno as consecuencias do incumprimentos das normas de circulación, dos despiste ou de unha 
actitude irresponsable. Asemade, ao tempo que ve as consecuencias verá a importancia de cumprir as normas 
de circulación para poder circular como seguridade tanto como peón, viaxeiro ou condutor. 
 Tomará conciencia de que somos responsables da vida dos demais, primeiro dereito dos seres humano. 
 
 
11.- Información ao alumnado, pais ou representantes legais. 

 

Co obxecto de facilitar o coñecemento da Programación Didáctica elaborada por este departamento, ao 
conxunto da comunidade educativa e, en particular, ao alumnado e ás súas familias, estará a súa disposición 
de dúas maneiras: 

▪ Na Dirección do centro como documento pertencente á Programación Xeral Anual (PXA). 
▪ Na páxina web do centro, no apartado correspondente aos “Departamentos” na que ademais constarán, 

por nivel e materia, os contidos mínimos de cada materia e os criterios de cualificación que se aplicarán 
ao longo do curso. 

 Asemade, ao comezo do curso, cada profesor entregará a cada alumno, no momento da presentación da 
materia, os contidos temporalizados por avaliación, o número mínimo de exames, os criterios para a súa 
cualificación e os sistemas de recuperación. Unha copia desta información estará exposta na aula. 
 
 
12.- Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente. 

 
▪ A avaliación da práctica docente persegue os seguintes obxectivos: 

- Axustar a práctica docente ás peculiaridades do grupo e de cada alumno. 
- Comprobar o grao de desenvolvemento da planificación curricular en cada nivel. 
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- Detectar as dificultades e os problemas da práctica docente. 
- Favorecer a reflexión individual e colectiva 
- Mellorar a comunicación e coordinación entre os membro do departamento. 
- Facilitar a comunicación cos departamentos implicados nos diferentes niveis. 
- Regularizar e mellorar a comunicación cos pais ou titores do alumnado. 

 
 Ao longo do curso, nas preceptivas reunións de departamento - mensuais ou no seu caso extraordinarias se 
fosen necesarias-, farase o seguimento da programación dos diferentes cursos e valorarase o seu 
cumprimento tendo en conta os diferentes aspectos recollidos na programación xeral: adquisición das 
competencias, desenvolvemento dos contidos, cumprimento dos criterios de cada unidade, avaliación das 
actividades de aula programadas, planificación e análise das actividades complementarias e temporalización. 
 

 A avaliación debe estar ligada ao proceso educativo e debe levarse a cabo de forma continua: antes, 
durante e ao finalizar cada unidade didáctica, ao remate de cada avaliación -trimestralmente- e a final de cada 
curso –anualmente-. 
 

 Para poder levar a cabo a avaliación utilizaranse a observación diaria da nosa actividade docente (recollida 
no caderno do profesor) e os cuestionarios que permitan recoller os datos precisos. O seu deseño terá 
presente as orientacións xerais do centro recollidas no PEC e no PCC, e os resultados e conclusións da 
avaliación inicial ou diagnóstica que nos facilitarán os datos necesarios. 
 
 Os cuestionarios de avaliación do proceso de ensino e a práctica docente analizarán os seguintes aspectos: 

- 1. Motivación por parte do profesorado na aprendizaxe dos alumnos  
- 2. Planificación da programación didáctica. 
- 3. Motivación do alumnado. 
- 4. Desenvolvemento do ensino. 
- 5. Seguimento e avaliación do proceso de ensinanza/aprendizaxe. 

 
 

Modelos de cuestionario 
 

1.- Motivación por parte do profesorado na aprendizaxe dos alumnos 
 

Indicadores valoración (0-5) propostas de mellora 

1. 1.Presenta ao o principio de cada tema/sesión un plan de 
traballo explicando a súa finalidade 

  

2. Comenta a importancia do tema para á adquisición de das 
competencias e formación do alumno 

  

3. Deseña situacións introdutorias ao tema que se va a tratar 
(traballos, lecturas…) 

  

4. Relaciona os temas tratados con temas de actualidade   

5. Mantén o interese do alumno partindo das súas 
experiencias con un linguaxe claro e adaptado a súa 
comprensión 

  

6. Facilita información dos progresos conseguidos e das 
dificultades encontradas 

  

7. Reflexiona se os contidos son os indicados para o 
alumnado 

  

8. Estrutura e organiza os contidos dando unha visión xeral de 
cada tema 
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2.- Planificación da programación didáctica 
 

Indicadores valoración (0-5) propostas de mellora 

1. Cada programación didáctica está estruturada por unidades 
didácticas 

  

2. Deseña as unidades didácticas baseándome nas 
competencias básicas que deben obter os alumnos 

  

3. Programa a materia tendo en conta os estándares de 
aprendizaxe previstos no currículo 

  

4. Programa a materia tendo en conta o tempo dispoñible para 
o seu desenvolvemento 

  

5. Selecciona e secuencia de forma progresiva os contidos da 
programación de aula tendo en conta as particularidades de 
cada un dos grupos de estudantes 

  

6. Programa actividades e estratexias en función dos 
estándares de aprendizaxe 

  

7. Planifica a actividade educativa de forma coordinada cos 
profesores que imparten o mesmo nivel 

  

8. Planifica as clases de modo flexible, preparando actividades 
e recursos axustados á programación de aula e ás 
necesidades e aos intereses do alumnado 

  

9. Establece os criterios, procedementos e instrumentos de 
avaliación e autoavaliación que permiten facer o 
seguimento do progreso de aprendizaxe dos seus alumnos 
e alumnas 

  

10. Planifica a actividade educativa co resto do profesorado xa 
sexa por nivel, departamento e profesores de apoio 

  

 
3.- Motivación do alumnado. O profesorado... 

 

Indicadores valoración (0-5) propostas de mellora 

1. Proporciona un plan de traballo ao principio de cada 
unidade 

  

2. Propón situacións que introduzan a unidade (lecturas, 
debates, diálogos...) 

  

3. Relaciona as aprendizaxes con aplicacións reais ou coa súa 
funcionalidade 

  

4. Informa sobre os progresos conseguidos e as dificultades 
encontradas 

  

5. Relaciona os contidos e as actividades cos intereses do 
alumnado 

  

6. Estimula a participación activa dos estudantes en clase   

7. Promove a reflexión dos temas tratados   

8. Programa traballos en grupo para analizar as interaccións 
entre os alumnos 

  

 
4.- Desenvolvemento do ensino 

 

Indicadores valoración (0-5) propostas de mellora 

1. Resume as ideas fundamentais discutidas antes de pasar a 
unha nova unidade ou tema con mapas conceptuais, 
esquemas... 

  

2. Ten predisposición para aclarar dúbidas e ofrecer asesorías 
dentro e fóra das clases 

  

3. Optimiza o tempo dispoñible para o desenvolvemento de 
cada unidade didáctica 
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4. Utiliza axuda audiovisual ou doutro tipo para apoiar os 
contidos na aula 

  

5. Desenvolve os contidos dunha forma ordenada e 
comprensible para os alumnos e as alumnas 

  

6. Propón actividades que permitan a adquisición dos 
estándares de aprendizaxe e as destrezas propias da etapa 
educativa 

  

7. Propón actividades grupais e individuais   

8. Incorpora as Tics aos procesos de ensino-aprendizaxe   

9. Analiza e comenta co alumnado os aspectos máis 
significativos da corrección das probas e traballos 

  

10. Avalía a eficacia dos programas de recuperación   

 

5.- Seguimento e avaliación do proceso de ensinanza/aprendizaxe 
 

Indicadores valoración (0-5) propostas de mellora 

1. Realiza a avaliación inicial ao principio de curso para 
axustar a programación ao nivel dos estudantes 

  

2. Detecta os coñecementos previos de cada unidade 
didáctica 

  

3. Revisa, con frecuencia, os traballos propostos   

4. Proporciona a información necesaria sobre a resolución das 
tarefas e como pode melloralas 

  

5. Utiliza suficientes criterios de avaliación que atendan de 
xeito equilibrado a avaliación dos diferentes contidos 

  

6. Propón novas actividades que faciliten a adquisición de 
obxectivos cando estes non foron alcanzados 
suficientemente 

  

7. Propón novas actividades de maior nivel cando os 
obxectivos foron alcanzados con suficiencia 

  

8. Utiliza diferentes técnicas de avaliación en función dos 
contidos, o nivel dos estudantes, etc. 

  

9. Emprega diferentes medios para informar dos resultados 
aos estudantes e aos pais 

  

10. Adecuación do deseño das unidades didácticas ao 
currículo 

  

11. O desenvolvemento de programación respondeu a 
secuenciación e temporalización prevista 

  

12. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación 
de exames 

  

13. Adecuación das pautas establecidas para avaliación: 
probas, traballos, exames 

  

 
 
13.- Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas en relación cos 

resultados académicos e procesos de mellora 

 
 Na revisión e avaliación da programación teranse en conta os seguintes criterios: 
 

▪ Criterios sobre o rendemento do alumnado: 
- Notas do alumnado, valoración dos seus traballos, actitudes e conduta. 
- Nivel de absentismo ás clases. 
- Grao de interese, participación, implicación persoal de cada alumno nas tarefas do curso. 
- Nivel de integración e cooperación acadado dentro do grupo e co grupo de referencia. 
- Presenza de alumnado que mantén actitudes de “renuncia da súa responsabilidade as tarefas de 

aprendizaxe”. 
- Logros e avances conseguidos coa súa proposta de adaptación individual. 
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▪ Criterios sobre a coordinación interna do equipo educativo: 
- Valoración de tarefas realizadas, e as necesidades de coordinación atendidas. 
- Grao de consecución acadado nos obxectivos propostos ao inicio de curso. 

 
▪ Criterios sobre a relación e colaboración familia –centro. 

- Valoración das tarefas realizadas. Sesións colectivas, entrevistas persoais, cartas ou comunicacións 
por teléfono, etc. 

- Obxectivos acadados e grao de consecución dos mesmos. 
- Nivel de colaboración conseguido coas familias. 
- Nivel de satisfacción mostrado polas familias con respecto ao programa e aos progresos dos seus 

fillos. 
 

▪ Criterios sobre a relación e colaboración do departamento co instituto: 
- Uso dos recursos do centro, intercambio de documentos e materiais co resto do centro. 
- Elaboración de novos materiais para o centro e para outros departamentos didácticos. 

 
 En síntese, ao remate de cada curso o departamento revisará a súa programación didáctica a partir dos 
datos recollidos no libro de actas, das cualificacións obtidas polos alumnos e os cuestionarios de avaliación da 
práctica docente recollidos arriba.  
 

▪  Para a modificación da programación didáctica revisaranse os seguintes aspectos: 
- A idoneidade da selección, distribución e secuenciación dos obxectivos e contidos. 
- A idoneidade da metodoloxía seguida e dos materiais e recursos didácticos empregados. 
- A adecuación dos criterios de avaliación relacionados coa adquisición das competencias básicas. 
- A eficacia dos procedementos e instrumentos de avaliación. Revisión dos criterios de cualificación. 
- As medidas de atención á diversidade empregadas e, en particular, as Adaptacións Curriculares 

Individualizadas . 
- O programa de reforzo para a recuperación de materias pendentes de cursos anteriores. 
- O desenvolvemento das actividades extraescolares e complementarias e das relacionadas co Plan 

Anual de Lectura do centro e coa integración das Tecnoloxías da Información e a Comunicación. 
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II.- PROGRAMACIÓN DE AULA. 

 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

 
1.- 1º ESO - XEOGRAFÍA E HISTORIA. 

 
 A situación real dos nosos alumnos e a necesidade de poñer en práctica o sistema de avaliación continua 
precisa duns criterios básicos de coordinación: 

▪ Aprender de modo satisfactorio os aspectos físicos e políticos da Xeografía de Galicia, España e o resto 
do mundo. 

▪ Iniciarse na adquisición dun léxico ou vocabulario básico das Ciencias Sociais, facendo un pequeno 
dicionario propio que será materia de exame. 

▪ Aprender a utilizar a cronoloxía. 
▪ Realizar exercicios de localización de temas históricos sobre un mapa. Analizar a evolución política do 

mapa de Europa ao longo da historia. 
▪ Facer análise e comentarios de textos. 
▪ Aprender a manexar con corrección o libro de texto. 
▪ Facer controles de avaliación concretos e adaptados á materia impartida na clase. 

 
 

1.- Contribución ao desenvolvemento das competencias claves. 
 
 A materia de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia de 1º de ESO contribúe, de forma clara e dependendo 
dos contidos propios de cada unidade programada á consecución das competencias claves desta etapa 
educativa. De forma xeral especifícanse neste apartado e concrétanse en cada unha das unidades. 
 

CCL Comunicación lingüística 

CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

CD Competencia dixital 

CAA Aprender a aprender 

CSC Competencias sociais e cívicas 

CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

CCEC Conciencia e expresións culturais 

 
1.1.- Competencia en comunicación lingüística: CCL 
 

▪ Interpretar textos de tipoloxía diversa, linguaxes icónicas, simbólicas e de representación. 
▪ Saber expresar axeitadamente as propias ideas e emocións, oralmente e por escrito. 
▪ Utilizar diferentes variantes do discurso, en especial a descrición e a argumentación. 
▪ Defender o punto de vista persoal con argumentos coherentes e pertinentes. 
▪ Elaborar definicións dos conceptos estudados, utilizando a terminoloxía máis axeitada en cada caso. 
▪ Manexar de forma axeitada as regras ortográficas 

 
1.2.- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: CMCCT 
 

▪ Interpretar escalas numéricas e gráficas. 
▪ Analizar e comparar a información cuantitativa de táboas, listaxes, gráficos e mapas. 
▪ Facer cálculos matemáticos sinxelos para calcular distancias e diferenzas horarias. 
▪ Ser capaz de identificar as relacións que existen entre o medio físico, espazo da xeografía, e as ciencias 

da natureza: bioloxía, xeoloxía, etc. 
 
1.3.- Competencia dixital: CD 
 

▪ Obter información a través de fontes de distinta natureza: cartográficas, iconográficas, textuais, etc. 
▪ Utilizar os buscadores para localizar información en Internet, seguindo un criterio específico. 
▪ Analizar datos cuantitativos de táboas e gráficas. 
▪ Utilizar o encerado dixital e acceder a “Aula Virtual” para conseguir os apuntes e traballos colgados. 
▪ Ser capaz de remitir os exercicios solicitados e facelo cunha adecuada presentación. 

 
1.4.- Competencia para aprender a aprender: CAA 
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▪  Desenvolver o gusto pola aprendizaxe continua e a actualización permanente. 
▪ Buscar explicacións multicausais para comprender un fenómeno e avaliar as súas consecuencias. 
▪ Anticipar posibles escenarios ou consecuencias das accións individuais e sociais. 
▪ Saber comunicar e expresar de forma efectiva os resultados do propio traballo. 

 
1.5.- Competencias sociais e cívicas: CSC 
 

 Reflexionar de forma crítica sobre os feitos e problemas sociais e históricos. 
▪ Expresar as propias opinións de forma razoada e fundada. 
▪ Escoitar activamente; saber poñerse no lugar do outro e comprender o seu punto de vista. 
▪ Relacionarse, cooperar e traballar en equipo. 
▪ Comprender os valores democráticos. 
▪ Entender os comportamentos e as formas de vida en contextos históricos e/ou culturais distintos do 

propio. 
▪ Escoitar, analizar e ter en conta opinións distintas á propia con sensibilidade e espírito crítico. 

 
1.6.- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: CSIEE 
 

▪ Comprender as actividades presentadas e planificar a estratexia máis axeitada para resolvelas. 
▪ Saber argumentar de forma lóxica e coherente os propios puntos de vista. 
▪ Tomar decisións e saber escoller a maneira de recuperar a información máis axeitada en cada caso. 
▪ Facer un seguimento das aprendizaxes realizadas. 

 
1.7.- Conciencia e expresións culturais: CCEC 
 

▪ Desenvolver a sensibilidade para gozar con distintas expresións do patrimonio natural e cultural. 
▪ Valorar a importancia do patrimonio para acceder ao coñecemento das sociedades do pasado. 
▪ Interesarse por contribuír á conservación do patrimonio cultural e artístico. 
▪ Comprender a achega que as diferentes culturas fixeron á evolución da humanidade. 

 
 

2.- Obxectivos. 
 
A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver no alumnado 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. 
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▪ 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 lingüístico, cultural, histórico e artístico de 
Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural 
como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao 
exercicio deste dereito. 

 

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

 
 

3.- Programación das Unidades Didácticas. 
 

Bloque 1.- O medio físico. 
 

Unidade 1.- A Terra: planeta do sistema solar. 
 
1.1.- Competencias clave: CAA, CMCCT e CD. 
 

▪ Aprender a aprender. CAA. 
▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. CMCCT 
▪ Competencia dixital. CD. 

 
1.2.- Obxectivos didácticos: b, e ,f g. 
 

▪ 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. b. 

▪ 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. e. 

▪ 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. f. 

▪ 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. g. 

 
1.3.- Contidos: 
 

1.- A Terra un planeta do Sistema Solar. 
1.1.- O sistema solar. 
1.2.- Os movementos da Terra: rotación e translación. 

2.- O planeta Terra. 
2.1.- Formas de dimensións 
2.2.- As coordenadas xeográficas: latitude e lonxitude 
2.3.- Os fusos horarios 

3.- Representación da Terra. 
3.1.- As proxeccións. 
3.2.- Tipos de proxeccións. 

4.- Os mapas. 
4.1.- Os tipos de mapas. 
4.2. A escala. 
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1.4.- Criterios de avaliación: 
 

▪ B1.1. Coñecer o Sistema Solar e establecer as relacións entre os movementos da terra e a existencia 
das estacións e do día e da noite, e comprender a súa importancia na distribución dos climas e da Biota. 

▪ B1.2. Identificar e distinguir os sistemas de representación cartográfica, en soporte analóxico e dixital, e 
as súas escalas. 

▪ B1.3. Analizar e identificar o mapa, e coñecer as imaxes de satélite e os seus usos principais. 
▪ B1.4.Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou imaxe de satélite, utilizando datos de 

coordenadas xeográficas. 
 
1.5.- Estándares de aprendizaxe e competencias clave: 
 

▪ XHB 1.1.1.Interpreta como inflúen os movementos astronómicos na distribución da radiación solar e nas 
zonas bioclimáticas do planeta. CAA, CD, CMCCT. 

▪ XHB 1.1.2. Analiza un mapa de fusos horarios e diferenciar zonas do planeta de similares horas. CSC - 
CAA, - CD, CMCCT 

▪ XHB 1.2.1.Clasifica e distingue proxeccións, e compara unha proxección de Mercator con unha de 
Peters. CAA, 

▪ XH1.3.1.Clasifica e distingue tipos de imaxes de satélite e mapas. CAA, CD.  
▪ XHB1.4.1.Localiza un punto xeográfico nun planisferio e distingue os hemisferios da Terra e as súas 

principais características. CCA 
▪ XHB1.4.2.Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa, utilizando datos de coordenadas 

xeográficas. CSC, CAA, CD, CMCCT. 
 
1.6.- Contidos mínimos: 
 

▪ Coñece as características que teñen os planetas e sitúa o planeta Terra dentro do sistema solar. 
▪ Define e comprende os dous movementos do planeta Terra. 
▪ Sabe localizar un lugar a partir das coordenadas xeográficas 
▪ Distingue e diferenza dos diferentes tipos de mapas. 
▪ Sabe definir os conceptos básicos do tema: planeta, rotación, translación, latitude, lonxitude, 

coordenadas xeográfica, fuso horario, mapa e escala. 
 
1.7.- Temporalización: 
 

▪ 9 sesións. 
 
1.8.- Procedementos e instrumentos de avaliación 
 

▪ Observación do traballo diario na aula. 
▪ Recollida e valoración das actividades realizadas no caderno de clase. 
▪ Proba escrita na que se recollen os contidos mínimos indicados. 
▪ Asistencia regular ás clases. Enténdese que a asistencia ás clases é condición imprescindible para 

poder aplicar a avaliación continua. 
▪ Comportamento na aula: respecto das normas de convivencia. 
▪ Traballos de investigación, monografías, resumos e outras actividades realizadas polos alumnos. 
▪ Exposición e posta en común dos traballos na aula. 
▪ Participación nos debates que se propoñan. 

 
 

Unidade 2.- O relevo da terra. 
 
2.1.- Competencias clave: CAA, CMCCT e CD. 

▪ Competencia en comunicación lingüística. CCL. 
▪ Aprender a aprender. CAA. 
▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. CMCCT 
▪ Competencia dixital. CD 

 
2.2.- Obxectivos didácticos: b, e, f, e, h. 
 

▪ Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo. b. 
▪ Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica nas tecnoloxías, e TIC. e. 
▪ Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como 
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coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da 
experiencia. f. 

▪ 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. g. 

▪ Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito e mensaxes complexas, e iniciarse no 
coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. h. 

 
2.3.- Contidos: 
 

1.- A capa externa da Terra. 
1.1.- Estrutura e composición 
1.2.- A codia terrestre 
1.3.- A deriva dos continentes. 

2.- Os axentes internos da formación do relevo 
2.1.- Volcáns 
2.2.- Os terremotos. Magnitude dos terremotos. 

3.- Os axentes externos da formación do relevo 
3.1.- A acción da auga 
3.2.- A acción do vento 
3.3.- A acción d vexetación 
3.4.- A modificación do relevo pola acción do home. 

4.- As distintas formas do relevo terrestre e fondo mariño. 
5.- As formas do relevo da Terra: o relevo dos continentes. 
6.- O relevo de Europa 

6.1.- A Gran Chaira Europea 
6.2.- As mesetas e os macizos montañosos antigos 
6.3.- A cadea de montañas novas. 

7.- O relevo de España 
7.1.- Relevo da Península: Meseta, rebordes montañosos, depresións e cordilleiras exteriores 
7.2.- O relevo das illas Baleares e das illas Canarias. 

 
2.4.- Criterios de avaliación: 
 

▪ B1.5. Localizar no mapamundi físico as principais unidades do relevo mundiais 
▪ B1.6. Ter unha visión global do medio físico europeo e mundial, e das súas características xerais. 
▪ B1.7. Ser capaz de describir as peculiaridades do medio físico europeo. 
▪ B1.8. Situar no mapa de Europa e de España as unidades e os elementos principais do relevo 

continental. 
 
2.5.- Estándares de aprendizaxe e competencias claves: 
 

▪  XHB1.5.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo europeo e mundial. CAA, CD. 
▪ XHB1.6.1. Localiza nun mapa físico mundial os elementos e as referencias físicas principais: mares e 

océanos, continentes, illas e arquipélagos máis importantes e cadeas montañosas principais. CAA, CD. 
▪ XHB1.7.1. Explica as características xerais do relevo europeo e español. CAA, CCL , CMCCT 
▪ XHB1.8.1. Localiza nun mapa as unidades e os elementos principais do relevo europeo e español. CAA. 

 
2.6.- Contidos mínimos: 
 

▪ Coñece as diferentes capas da Terra. 
▪ Enumera e explica os axentes internos da formación do relevo. 
▪ Enumera e explica os axentes externos da formación do relevo. 
▪ Localiza sobre mapas físicos os elementos principais do relevo do mundo, de Europa e de España 

segundo o listado facilitado nas fichas de clase. 
▪ Define os conceptos básicos: relevo, litosfera, terremoto, volcán, montaña, cordilleira, val, meseta, 

chaira, península, illa, cabo, golfo, ría, baía, plataforma continental, fosa mariña e dorsal oceánica. 
 
2.7.- Temporalización: 
 

▪ 7 sesións. 
 
2.8.- Procedementos e instrumentos de avaliación 
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▪ Observación do traballo diario na aula. 
▪ Recollida e valoración das actividades realizadas no caderno de clase. 
▪ Confección de mapas físicos dos distintos espazos traballados no tema. 
▪ Probas escritas na que se recollen os contidos mínimos indicados. 
▪ Traballos de investigación, monografías, resumos e outras actividades realizadas polos alumnos. 
▪ Exposición e posta en común dos traballos na aula. 
▪ Participación nos debates que se propoñan. 

 
 

Unidade 3.- A hidrosfera: auga doce e auga salgada. 
 
3.1.- Competencias claves: CAA, CMCCT,CD. 
 

▪ Aprender a aprender. CAA. 
▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. CMCCT 
▪ Competencia dixital. CD 

 
3.2.- Obxectivos didácticos: b, e, f, e, h. 
 

▪ Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo. b. 
▪ Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica nas tecnoloxías, e TIC. e. 
▪ 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. f. 

▪ 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. g. 

▪ Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito e mensaxes complexas, e iniciarse no 
coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. h. 

 
3.3.- Contidos: 
 

1.- A auga na natureza. 
1.1.- A auga fonte de recursos 
1.2.- O ciclo natural da auga. 

2.- As augas oceánicas: 
2.1.- A auga salgada e os seus movementos. 
2.2.- A auga dos mares como recurso. 

3.- As augas continentais. 
3.1.- As diferentes maneiras de presentarse auga doce: ríos, augas subterráneas, glaciares. 
3.2.- O aproveitamento da auga doce por o ser humano. 

4.- A distribución das augas do planeta: os océanos e os mares. 
5.- Os ríos de Europa e de España. 
6.- O problema da escaseza da auga. 

 
3.4.- Criterios de avaliación: 
 

▪ B1.5. Localizar no mapamundi físico os grandes ríos, mares e océanos. 
▪ B1.6. Ter unha visión global do medio físico europeo, español e mundial, e dos seus caracteres xerais. 
▪ B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente e as súas consecuencias. 

 
3.5.- Estándares de aprendizaxe e competencias claves: 
 

▪ XHB1.5.1. Sitúa nun mapa físico as principais ríos, mares e océanos. CAA 
▪ XHB1.6.1. Localiza nun mapa físico mundial : mares e océanos e ríos. CAA 
▪ XHB1.6.1. Localiza en mapas físicos os ríos e mares máis importantes de Europa e España. CAA 
▪ B1.11.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais, e 

localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. CAA, CD, CMCCT 
 
3.6.- Contidos mínimos: 
 

▪ Enumera os diferentes aproveitamentos da auga. 
▪ Explica o ciclo da auga. 
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▪ Localiza sobre mapas físicos os principais océanos, mares e ríos do mundo, de Europa e de España 
segundo o listado facilitado nas fichas de clase. 

▪ Sabe definir os conceptos básicos do tema como: hidrosfera, ciclo da auga, ondas, mareas correntes 
mariñas, río, réxime dun río, caudal... 

 
3.7.- Temporalización: 
 

▪ 7 sesións. 
 
3.8.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

▪ Observación do traballo diario na aula. 
▪ Recollida e valoración das actividades realizadas no caderno de clase. 
▪ Confección de mapas físicos dos distintos espazos traballados no tema. 
▪ Probas escritas na que se recollen os contidos mínimos indicados. 
▪ Traballos de investigación, monografías, resumos e outras actividades realizadas polos alumnos. 
▪ Exposición e posta en común dos traballos na aula. 
▪ Participación nos debates que se propoñan. 

 
 

Unidade 4.- O tempo atmosférico. 
 
4.1.- Competencias claves: CAA, CMCCT,CD e SIEE: 
 

▪ Aprender a aprender. CAA. 
▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. CMCCT 
▪ Competencia dixital. CD 
▪ Sentido de Iniciativa e Espírito Emprendedor. SIEE 

 
4.2.- Obxectivos didácticos: b, e, f, e, h. 
 

▪ Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo. b. 
▪ Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica nas tecnoloxías, e TIC. e. 
▪ 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. f. 

▪ 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. g. 

▪ Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito e mensaxes complexas, e iniciarse no 
coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. h. 

 
4.3.- Contidos: 
 

1.- A Atmosfera: composición e estrutura. 
2.- A radiación solar e os seus efectos. 
3.- A temperatura: Instrumentos de medición 
4.- A humidade do aire. 

4.1.- Os diferentes tipos de precipitacións. 
4.2.- Instrumentos de medición 

5.- A presión atmosférica: 
5.1.- Os ventos. 
5.2.- Anticiclóns e borrascas. 

6.- O mapa do tempo. 
7.- A acción do home sobre o medio ambiente. 

 
4.4.- Criterios de avaliación: 
 

▪ B1.5. Localizar no mapamundi físico as grandes zonas climáticas, e identificar as súas características. 
▪ B1.9. Coñecer, comparar e describir os grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo 

xeográfico europeo. 
▪ B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente e as súas consecuencias. 
▪ Identificar as capas da atmosfera e saber explicar as súas principais características. 
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▪ Coñecer os factores que condicionan as mudanzas nas temperaturas. 
▪ Coñecer os factores que interveñen na formación das precipitacións. 
▪ Identificar os factores que condicionan a presión atmosférica e os instrumentos necesarios para a súa 

medición. 
▪ Valorar se empregan con precisión o vocabulario específico sobre o tempo e o clima. 

 
4.5.- Estándares de aprendizaxe e competencias claves: 
 

▪ XHB.1.5.1. Coñece e describe os factores climáticos e os elementos do tempo a partir de mapas e datos 
estatísticos. CAA,CCL,CMCCT;SCSIE. 

▪ XHB1. 9.1. Clasifica e localiza nun mapa os distintos climas de Europa. 
▪ XHB1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas bioclimáticas do noso continente 
▪ Identifica a situación meteorolóxica dun lugar e recoñece os elementos que a configura nun mapa do 

tempo. CAA, CD, CMCCT. 
▪ Analiza e describe o tempo meteorolóxico e o clima de España a partir de mapas e datos estatísticos. 

CCL, CD e CMCCT. 
▪ XHB1.11.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas medioambientais 

actuais e localiza páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. CD, CMCCT e CSIEE. 
 
4.6.- Contidos mínimos: 
 

▪ Enumera as consecuencias da radiación solar sobre a superficie terrestre. 
▪ Coñece os mecanismo da formación das precipitacións e os tipos de precipitacións. 
▪ Define o concepto de presión atmosférica e diferencia un anticiclón dunha borrasca. 
▪ Recoñece nun mapa do tempo os elementos meteorolóxicos representados. 
▪ Sabe definir os conceptos básicos do tema como: atmosfera, tempo, clima, termómetro, humidade do 

aire, pluviómetro, presión, barómetro, anticiclón, borrasca, vento, mapa do tempo e climograma. 
 
4.7.- Temporalización: 
 

▪ 5 sesións: segunda quincena de novembro 
 
4.8.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

▪ Observación do traballo diario na aula. 
▪ Recollida e valoración das actividades realizadas no caderno de clase. 
▪ Interpretación dos elementos representados nos mapas do tempo e climogramas. 
▪ Probas escritas na que se recollen os contidos mínimos indicados. 
▪ Traballos de investigación, monografías, resumos e outras actividades realizadas polos alumnos. 
▪ Exposición e posta en común dos traballos na aula. 
▪ Participación nos debates que se propoñan. 

 
 

Unidade 5.- Os climas da Terra. 
 
5.1.- Competencias claves: CAA, CMCCT,CD 
 

▪ Aprender a aprender. CAA. 
▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. CMCCT 
▪ Competencia dixital. CD 

 
5.2.- Obxectivos didácticos: b, e, f, e, h. 
 

▪ Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo. b. 
▪ Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica nas novas tecnoloxías, e TIC. e. 
▪ 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. f. 

▪ 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. g. 

▪ Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito e mensaxes complexas, e iniciarse no 
coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. h. 
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5.3.- Contidos: 
 

1.- Factores determinantes da diversidade de clima: 
1.1.- Distribución das temperaturas: latitude, altitude continentalidade. 

2.- Distribución das precipitacións: 
2.1.- Tipos de chuvia. 
2.2.- A presión atmosférica e os ventos. 

3.- A representación gráfica dun clima: o climograma. 
4.- Os climas do planeta: 

4.1.- Climas temperados. 
4.2.- Climas extremos. 

5.- Os climas de España. 
 
5.4.- Criterios de avaliación: 
 

▪ B1.5. Localizar no mapamundi físico as grandes zonas climáticas e identificar as súas características. 
▪ B1.6. Ter unha visión global do medio físico europeo e mundial, e das súas características xerais. 
▪ B1.9. Coñecer, comparar e describir os grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo 

xeográfico europeo. 
▪ B1.9. Coñecer, comparar e describir os grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo 

xeográfico español. 
 
5.5.- Estándares de aprendizaxe e competencias claves: 
 

▪ XHB1.5.1. Sitúa nun mapa físico as principais climas do mundo e Europa. CAA 
▪ XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo e reflictan os elementos máis 

importantes. CAA, CMCCT e CCIEE. 
▪ XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os tipos de clima de Europa. CAA 
▪ XHB1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas bioclimáticas do noso continente. CAA 
▪ B1.11.1.Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a climas e conxuntos bioclimáticos e 

localiza páxinas e recursos web que están directamente relacionados con eles. CSIEE e CD. 
 
5.6.- Contidos mínimos: 
 

▪ Enumera e explica os factores que condicionan as temperatura. 
▪ Enumera e explica os elementos que condicionan a distribución das precipitacións. 
▪ Coñece as características xerais dos diferentes tipos de clima 
▪ Localiza sobre un mapa físico os diferentes tipos de clima. 
▪ Le e interpreta un climograma. 
▪ Sabe definir os conceptos básicos do tema como: latitude, altitude, continentalidade, climograma. 

 
5.7.- Temporalización: 
 

▪ 7 sesións. 
 
5.8.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

▪ Observación do traballo diario na aula. 
▪ Recollida e valoración das actividades realizadas no caderno de clase. 
▪ Confección de mapas físicos cos distintos tipos de clima. 
▪ Interpretación- lectura de climogramas. 
▪ Probas escritas na que se recollen os contidos mínimos indicados. 
▪ Traballos de investigación, monografías, resumos e outras actividades realizadas polos alumnos. 
▪ Exposición e posta en común dos traballos na aula. 
▪ Participación nos debates que se propoñan. 

 
 

Unidade 6.- As paisaxes de climas temperados. 
 
6.1.-Competencias claves: CLL, CAA, CMCCT,CD e SIEE 
 

▪ Competencia en comunicación lingüística. CLL. 
▪ Aprender a aprender. CAA. 
▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. CMCCT 
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▪ Competencia Dixital 
▪ Sentido de Iniciativa e Espírito Emprendedor. SIEE 

 
6.2.- Obxectivos didácticos: b, e, f, e, h. 
 

▪ Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo. b. 
▪ Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica nas tecnoloxías, e TIC. e. 
▪ 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. f. 

▪ 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. g. 

▪ Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito e mensaxes complexas, e iniciarse no 
coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. h. 

 
6.3.- Contidos: 
 

1.- Como se crea unha paisaxe: tipos de paisaxes. 
2.- As paisaxes de Europa: 

2.1.- Factores condicionantes. 
2.2.- Localización dos diferentes tipos de paisaxes. 

3.- A paisaxe oceánica: 
3.1.- As condicións naturais, ríos e a vexetación. 
3.2.- Paisaxe oceánico humanizada. 

4.- A paisaxe mediterránea: 
4.1.- As condicións naturais, ríos e a vexetación. 
4.2.- Paisaxe oceánico humanizada 

5.- A paisaxe continental: 
5.1.- As condicións naturais, ríos e a vexetación. 
5.2.- Paisaxe continental humanizada. 

6.- As paisaxes de España. 
6.1.- Diversidade de paisaxes. 
6.2.- As paisaxes humanizadas. 

7.- A fotografía como fonte xeográfica: pautas de análise e interpretación. 
 
6.4.- Criterios de avaliación: 
 

▪ B1.9. Coñecer, comparar e describir os grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo 
xeográfico europeo. 

▪ B1.10. Coñecer os principais espazos naturais do noso continente. 
▪ B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente e as súas consecuencias. 

 
6.5.- Estándares de aprendizaxe e competencias claves: 
 

▪ XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os tipos de clima de Europa. CAA 
▪ XHB1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas bioclimáticas do noso continente. CAA 
▪ XHB1.9.2. Explica as características fundamentais das paisaxes de climas temperados. CCL, CMCCT. 
▪ XH1.10.1. Localiza nun mapa e en imaxes de satélite de Europa os principais espazos naturais. 

CAA,CMCCT e CD. 
▪ XHB1.11.1. Identifica y analiza as consecuencias da relación entre acción humana e os problemas 

medioambientais. CAA, e CSIEE. 
 
6.6.- Contidos mínimos: 
 

▪ Distingue e diferencia a través de imaxes unha paisaxe natural dunha paisaxe humanizada. 
▪ Sintetiza as características básicas do clima e vexetación oceánica. 
▪ Sintetiza as características básicas do clima e vexetación mediterránea. 
▪ Sintetiza as características básicas do clima e vexetación continental. 
▪ Localiza nu mapa de España os diferentes paisaxes naturais. 
▪ Saber definir os conceptos básicos do tema como: vexetación, bosque perennifolio, bosque caducifolio, 

taiga, tundra, estepa. 
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6.7.- Temporalización: 
 

▪ 6 sesións. 
 
6.8.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

▪  Observación do traballo diario na aula. 
▪ Recollida e valoración das actividades realizadas no caderno de clase. 
▪ Confección de mapas físicos cos distintos tipos de clima. 
▪ Interpretación- lectura de climogramas. 
▪ Probas escritas na que se recollen os contidos mínimos indicados. 
▪ Traballos de investigación, monografías, resumos e outras actividades realizadas polos alumnos. 
▪ Exposición e posta en común dos traballos na aula. 
▪ Participación nos debates que se propoñan. 

 
 

Unidade 7.- As paisaxes de climas extremos. 
 
7.1.- Competencias claves: CAA, CMCCT,CD e SIEE 
 

▪ Aprender a aprender. CAA. 
▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. CMCCT 
▪ Competencia dixital. CD 
▪ Sentido de Iniciativa e Espírito Emprendedor. SIEE 

 
7.2.- Obxectivos didácticos: b, e, f, e, h. 
 

▪ Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo. b. 
▪ Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, e TIC. e. 
▪ 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. f. 

▪ 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. g. 

▪ Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito e mensaxes complexas, e iniciarse no 
coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. h. 

 
7.3.- Contidos: 
 

1.- Localización e característica xerais dos paisaxes de climas extremos: 
2.- Pasaxe ecuatorial: 

2.1.- As condicións naturais, ríos e a vexetación. 
2.2.- As paisaxes ecuatoriais humanizadas. 

3.- Paisaxe tropical: 
3.1.- As condicións naturais, ríos e vexetación 
3.2.- A paisaxe tropical humanizado. 

4.- Paisaxe desértica cálida: natural e humanizado 
4.1.- As condicións naturais 
4.2.- A paisaxe desértica humanizada. 

5.- As paisaxes de zonas frías: 
5.1.- Paisaxe polar: natural e humanizada 
5.2.- Paisaxe de alta montaña: natural e humanizada 

6.- A incidencia da deforestación sobre a paisaxe 
 
7.4.- Criterios de avaliación: 
 

▪ B1.9. Coñecer, comparar e describir os grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo 
xeográfico europeo e mundial. 

▪ B1.10. Coñecer os principais espazos naturais do noso continente e mundiais. 
▪ B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente e as súas consecuencias. 

 
7.5.- Estándares de aprendizaxe e competencias claves: 



IES Agra do Orzán – XH 1º ESO curso 2019-2020 

33 

▪ XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os tipos de clima de Europa e do mundo. CAA 
▪ XHB1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas bioclimáticas do noso continente e do mundo. CAA 
▪ XHB1.10.1. Localiza nun mapa e en imaxes de satélite os principais espazos naturais. CAA e CD 
▪ XHB1.11.1. Identifica y analiza as consecuencias da relación entre acción humana e os problemas 

medioambientais. CAA, e CSIEE. 
▪ XHB1.9.2. Explica as características fundamentais das paisaxes de climas extremos. CCL CAA, CMCCT. 
▪ XHB1.9.2. Localiza nun mapamundi físico as variedades de clima fundamentais. CAA. 
▪ Describe os factores formadores e modeladores das paisaxes naturais e humanizadas. CAA,CCL, 

CMCCT e CSIEE. 
 
7.6.- Contidos mínimos: 
 

▪ Sintetiza as características básicas do clima e vexetación ecuatorial. 
▪ Sintetiza as características básicas do clima e vexetación tropical 
▪ Sintetiza as características básicas do clima e vexetación da paisaxe desértica cálida. 
▪ Sintetiza as características básicas do clima e vexetación do clima de alta montaña e polar 
▪ Localiza nu mapa físico as paisaxe das rexións cálidas e frías. 
▪ Sabe definir os conceptos básicos do tema como: selva, xungla, bosque galería, sabana, deforestación. 

 
7.7.- Temporalización: 
 

▪ 6 sesións. 
 
7.8.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

▪ Observación do traballo diario na aula. 
▪ Recollida e valoración das actividades realizadas no caderno de clase. 
▪ Confección de mapas físicos cos distintos tipos de clima. 
▪ Interpretación- lectura de climogramas. 
▪ Probas escritas na que se recollen os contidos mínimos indicados. 
▪ Traballos de investigación, monografías, resumos e outras actividades realizadas polos alumnos. 
▪ Exposición e posta en común dos traballos na aula. 
▪ Participación nos debates que se propoñan. 

 
 

Unidade 8.- Os problemas ambientais. 
 
8.1.- Competencias claves: CAA, CMCCT,CD,CCL e CSC. 
 

▪ Aprender a aprender. CAA. 
▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. CMCCT 
▪ Competencia dixital. CD 
▪ Competencia lingüística. CCL 
▪ Competencias Sociais e cívicas. CSC 

 
8.2. Obxectivos didácticos: b, f, g, h, m. 
 

▪ Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo. b. 
▪ Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica nas tecnoloxías, e TIC. e. 
▪ 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. f. 

▪ 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. g. 

▪ Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito e mensaxes complexas, e iniciarse no 
coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. h. 

▪ Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 
mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza 
cultural nun contexto plurilingüe. m. 

 
8.3. Contidos: 
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1.- A Terra: un complicado ecosistema: 
1.1.- Elementos que compoñen o seu ecosistema. 

2.- As interrelacións dos elementos do ecosistema terrestre e mariño. 
3.- Riscos e catástrofes: 

3.1.- Os riscos naturais: inundacións, terremotos, volcáns, furacáns 
3.2.- Riscos provocados pola acción humana. 

3.2.1.- Contaminación das augas e mariña. 
3.2.2.- O consumo dos recursos naturais. 
3.2.3.- Os problemas medioambientais. 

4.- O ecosistema humano: 
4.1.- A cidade, produtora de residuos. 
4.2.- A cidade, modificadora do clima 
4.3.- A cidade, ecosistema aberto. 

 
8.4. Criterios de avaliación: 
 

▪ B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente e as súas consecuencias. 
▪ B1.11. Entender a idea de “desenvolvemento sostible” e as súas implicacións. 

 
8.5.- Estándares de aprendizaxe e competencias claves: 
 

▪ XHB1.11.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais, e 
localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. CSC, CAA, CSIEE e CD. 

▪ XHB1.11.1. Indica as consecuencias da relación entre a acción humana e os problemas 
medioambientais. C.SC, CAA, CCL e CMCCT. 

▪ XHB1.11.1. Define “desenvolvemento sostible” e describe conceptos clave relacionados con o termo. 
CCL e CAA. 

 
8.6.- Contidos mínimos: 
 

▪ Enumera e explica de maneira sinxela os principais riscos naturais 
▪ Diferencia os riscos naturais dos xerados pola acción do home. 
▪ Sintetiza os principais problemas medioambientais que se relacionan coa cidade. 
▪ Sabe definir os conceptos básicos do tema: ecosistema, chuvia ácida, RSU, cambio climático... 

 
8.7.- Temporalización: 
 

▪ 3 sesións. 
 
8.8.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

▪ Observación do traballo diario na aula. 
▪ Recollida e valoración das actividades realizadas no caderno de clase. 
▪ Probas escritas na que se recollen os contidos mínimos indicados. 
▪ Traballos de investigación, monografías, resumos e outras actividades realizadas polos alumnos. 
▪ Exposición e posta en común dos traballos na aula. 
▪ Participación nos debates que se propoñan 

 
Bloque 2.- Historia. 

 
Unidade 9.- A Prehistoria. 

 
9.1.- Competencias claves: CCL, CMCCT, CAA, CCEC 
 

▪ Competencia en comunicación lingüística 
▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
▪ Competencia de aprender a aprender. 
▪ Competencia, conciencia e expresións culturais 

 
9.2.- Obxectivos didácticos: 
 

▪ Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo. b. 
▪ Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, estruturado en materias; coñecer e aplicar 

os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia. f. 
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▪ 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. g. 

▪ Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito e mensaxes complexas, e iniciarse no 
coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. h. 

 
9.3.- Contidos: 
 

0.- Introdución á Historia: 
O traballo do historiador 
As fontes históricas. 
As formas de medir o tempo en historia. 
Representar o tempo histórico: as liñas do tempo 
As Idades da historia. 

1.- A prehistoria: 
1.1.- As orixes do ser humano: o proceso de hominización. 
1.2.- As comunidades de cazadores-colleitores. 

1.2.1.- As primeiras formas de vida humana. 
1.2.2.- A fabricación de útiles 
1.2.3.- As crenzas e a arte no Paleolítico. 

1.3. As aldeas agrícolas gandeiras, a revolución Neolítica: 
1.3.1.- A produción de alimentos: novas tarefas e novos útiles 
1.3.2.- A vida nunha aldea neolítica. 

1.4.- Os primeiros metalúrxicos: 
1.4.1.- Etapas na idade dos metais. 
1.4.2.- As transformacións da sociedade na Idade dos metais. 
1.4.3.- Os megálitos. 

1.5.- A Prehistoria na Península Ibérica. 
1.6.- A Prehistoria de Galicia. 

 
9.4.- Criterios de avaliación: 
 

▪ B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre interpretacións de 
fontes diversas. 

▪ B3.3. Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos que determinaron 
cambios fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e a súa 
interpretación. 

▪ B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 
▪ B3.6. Entender o proceso de hominización. 
▪ B3.7. Datar a Prehistoria e a Idade Antiga, e distinguir a escala temporal de etapas como estas. 
▪ B3.8. Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e os acontecementos históricos máis 

salientables da Prehistoria e da Idade Antiga, para adquirir unha perspectiva global da súa evolución. 
▪ B3.9. Coñecer as características da vida humana correspondentes aos dous períodos en que se divide a 

Prehistoria: Paleolítico e Neolítico. 
▪ B3.10. Identificar os primeiros ritos relixiosos. 

 
9.5.- Estándares de aprendizaxe e competencias claves: 
 

▪ XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes históricas. CSC e CAA 
▪ XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes: restos materiais ou textuais. CSC e 

CAA 
▪ XHB3.2.3. Compara dous relatos a distintas escalas temporais sobre as pinturas prehistóricas. CSC e 

CAA. 
▪ XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando para iso 

as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade. CSC e CMCCT 
▪ XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época. CSC e CCL 
▪ XHB3.6.1. Recoñece os cambios evolutivos ata chegar á especie humana. CSC CMCCT 
▪ XHB3.7.1. Distingue etapas dentro da historia antiga. CSC e CMCCT 
▪ XHB3.8.1. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 
▪ XHB3.9.1. Explica a diferenza entre os dous períodos en que se divide a prehistoria e describe as 

características básicas da vida en cada un. CSC, CCL e CAA 
▪ XHB3.9.2. Analiza a transcendencia da revolución neolítica e o papel da muller nela. CAA e CSC. 
▪ XHB3.10.1. Recoñece as funcións dos primeiros ritos relixiosos como os da "deusa nai". CSC e CCEC 
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9.6.- Contidos mínimos: 
 

▪ Identifica diferentes tipos de fontes. 
▪ Coñece o nome e a duración das agrupación dos anos que realiza o historiador: década, quinquenio, 

século, milenio. 
▪ Explica a datación do mundo de tradición occidental a partir da era cristiá. 
▪ Sabe interpretar o eixe cronolóxico das idades de historia 
▪ Enumera os cambios que levaron aos homínidos ata o home actual. 
▪ Explica as formas de vida e actividades dos homes do paleolítico. 
▪ Explica os cambios nas formas de vida e actividades dos homes na etapa neolítica 
▪ Coñece os cambios na sociedade dos primeiros metalúrxicos. 
▪ Recoñece imaxes da pintura rupestre: identificar os temas e a súa función. 
▪ Describe un dolmen e a función que tiña. 
▪ Sabe definir os conceptos básicos do tema como: prehistoria, proceso de hominización, fósil, sociedade 

depredadora, nómades, bifaces, neolítico, sociedade sedentaria, pedra puída, arte parietal, megálitos, 
metalurxia, enxoval funerario. 

 
9.7.- Temporalización: 
 

▪ 9 sesións. 
 
9.8.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

▪ Observación do traballo diario na aula. 
▪ Recollida e valoración das actividades realizadas no caderno de clase. 
▪ Probas escritas na que se recollen os contidos mínimos indicados. 
▪ Traballos de investigación, monografías, resumos e outras actividades realizadas polos alumnos. 
▪ Exposición e posta en común dos traballos na aula. 
▪ Participación nos debates que se propoñan 

 
 

Unidade 10.- As primeiras civilización: Mesopotamia e Exipto 
 
10.1.- Competencias claves: CCL, CMCCT, CAA, CSC, e CCEC. 
 

▪ Competencia lingüística. 
▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencias e tecnoloxía. 
▪ Aprender a aprender. 
▪ Competencia Social e Cidadá. 
▪ Competencia conciencia e expresións culturais. 

 
10.2.- Obxectivos didácticos: 
 

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

▪ 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. f. 

▪ 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. g 

▪ Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, 
textos e mensaxes complexas. h. 

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

 
10.3.- Contidos: 
 

1.- As orixes das primeiras civilizacións urbanas: 
1.1.- O control das augas e o crecemento da agricultura. 
1.2.- O xurdimento da escritura. 

2.- Mesopotamia: terra entre dous ríos. 
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2.1.- As primeiras cidades-Estado. 
2.2.- Os primeiros imperios. 
2.3.- A achega á Arte da civilización mesopotámica: arco e bóveda 

3.- O Exipto dos faraóns: 
3.1.- Exipto e o Nilo 
3.2.- O poder do faraón: un enviado dos deuses 
3.3.- A sociedade exipcia: unha pirámide social 
3.4.- A relixión exipcia: 

4.- Deuses e templos 
As crenzas funerarias, a vida despois da morte: as tumbas. 

5.- Glosario: vocabulario e conceptos claves do tema. 
 
10.4.- Criterios de avaliación: 
 

▪ B3.4. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo e á vez no tempo 
(diacronía e sincronía). 

▪ B3.11. Coñecer algunhas características da vida humana neste período, así como o establecemento e a 
difusión de diferentes culturas urbanas, despois do neolítico. 

▪ B3.12. Recoñecer a importancia da descuberta da escritura. 
▪ B3.13. Explicar as etapas en que se divide a historia de Exipto. 
▪ B3.14. Identificar as principais características da relixión exipcia 
▪ B3.15. Localizar e describir algúns exemplos arquitectónicos de Exipto e de Mesopotamia. 
▪ B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 

 
10.5.- Estándares de aprendizaxe e competencias claves: 
 

▪ XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos. CSC e 
CMCCT 

▪ XHB3.11.1. Describe formas de organización socio-económica e política, novas ata entón, como os 
imperios de Mesopotamia e de Exipto. CAA., CCL e CSC 

▪ XHB3.12.1. Diferencia entre as fontes prehistóricas (restos materiais e ágrafos) e as históricas (textos). 
CSC e CAA 

▪ XHB3.13.1. Interpreta un mapa cronolóxico-xeográfico da expansión exipcia. CSC e CMCCCT. 
▪ XHB3.13.2. Describe as principais características das etapas históricas en que se divide Exipto. CSC e 

CCL 
▪ XHB3.14.1. Explica como materializaban os exipcios a súa crenza na vida do alén. CSC,CCEC e CCL. 
▪ XHB3.14.2. Realiza un mapa conceptual cos principais deuses do panteón exipcio. CSC, CCEC, CAA 
▪ XHB3.15.1. Localiza nun mapa os principais exemplos da arquitectura exipcia e da mesopotámica. CSC 

e CAA. 
▪ XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época. CCL. 

 
10.6.- Contidos mínimos: 
 

▪ Relaciona a importancia dos grandes ríos na aparición das primeiras civilizacións. 
▪ Sabe localizar nun mapa a civilización mesopotámica e exipcia. 
▪ Explica de maneira sinxela a organización da sociedade exipcia. 
▪ Enumera os poderes do faraón e explica o valor dos atributos que figuran nas imaxes que o representan. 
▪ Enumera as escrituras propias de Mesopotamia e Exipto e as causas da súa aparición 
▪ A relixión exipcia. 
▪ Relaciona a crenza na vida de ultratumba e os ritos funerarios na sociedade exipcia. 
▪ Identifica as diferentes tumbas exipcias. 
▪ Saber definir os conceptos básicos do tema como: cidade - estado, zigurat, escritura xeroglífica, escritura 

cuneiforme, politeísmo, teocracia, escravo, escriba, momificación, necrópole, pirámide, hipoxeo, 
mastaba. 

 
10.7.- Temporalización: 
 

▪ 5 sesións. 
 
10.8.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

▪ Observación do traballo diario na aula. 
▪ Recollida e valoración das actividades realizadas no caderno de clase. 
▪ Probas escritas na que se recollen os contidos mínimos indicados. 
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▪ Traballos de investigación, monografías, resumos e outras actividades realizadas polos alumnos. 
▪ Exposición e posta en común dos traballos na aula. 
▪ Participación nos debates que se propoñan 

 
 

Unidade 11.- Grecia de polis a imperio. 
 
11.1.- Competencias claves: CCL,CAA, e CSC. 
 

▪ Competencia en comunicación lingüística. 
▪ Competencia para aprender a aprender. CAA. 
▪ Competencia Social e Cidadá. 

 
11.2.- Obxectivos didácticos: 
 

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

▪ 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. f. 

▪ 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. g 

▪ Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, 
textos e mensaxes complexas. h. 

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

 
11.3.- Contidos: 
 

1.- O nacemento do mundo grego: 
1.1.- As orixes 
1.2.- Trazos comúns dos pobos que configuran a civilización grega: lingua, literatura e relixión. 
1.3.- As etapas da historia en Grecia: o eixe cronolóxico. 

2.- Esparta e Atenas: dous modelos diferenciados de polis: 
2.1.- As cidades-Estado gregas, as diferentes partes da cidade. 
2.2.- Esparta e Atenas. Dous formas de goberno: oligarquía e democracia 

3.- As colonizacións gregas no Mediterráneo. 
3.1.- As causas das emigracións 
3.2.- As colonias gregas: zonas de localización e fundación dunha colonia. 

4. A época clásica A democracia ateniense: principais institucións democráticas. 
4.1.- As institucións de goberno. 
4.2.- Unha sociedade desigual. 

5.- O dominio da Hélade: de Atenas a Macedonia 
5.1.- A hexemonía de Atenas: as guerras médicas 
5.2.- O enfrontamento con Esparta: as guerras do Peloponeso e a decadencia das polis 
5.3.- A conquista da Hélade por Macedonia 

6.- A época helenística. O imperio de Alexandre Magno. 
7.- Glosario: vocabulario e conceptos claves do tema. 
8.- Comparación da democracia ateniense coa democracia actual. 

 
11.4.- Criterios de avaliación: 
 

▪ B3.1. Recoñecer que o pasado non está "morto e enterrado", senón que determina o presente e os 
posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 

▪ B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre interpretacións de 
fontes diversas 

▪ B3.16. Coñecer os trazos principais das polis gregas e a transcendencia do concepto de “Democracia”. 
▪ B3.17. Entender a transcendencia do concepto de colonización. 
▪ B3.18. Distinguir entre o sistema político grego e o helenístico. 
▪ B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 
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11.5.- Estándares de aprendizaxe e competencias claves: 
 

▪ XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos herdanza do pasado. CSC e CCEC. 
▪ XHB3.16.1. Identifica trazos da organización socio-política e económica das polis gregas a partir de 

fontes históricas de diferentes tipos. CSC e CAA. 
▪ XHB3.16.2. Describe algunhas das diferenzas entre a democracia grega e as democracias actuais. CSC, 

CCL e CAA 
▪ XHB3.17.1. Localiza nun mapa histórico as colonias gregas do Mediterráneo. CSC e CAA 
▪ XHB3.18.1. Elabora un mapa do imperio de Alexandre CSC e CAA. 
▪ XHB3.18.2. Contrasta as accións políticas da Atenas de Pericles co imperio de Alexandre Magno. CSA e 

CAA 
▪ XHB3.2.3. Compara dous relatos a distintas escalas temporais sobre as conquistas de Alexandre. CSC e 

CAA. 
▪ XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época. CCL. 

 
11.6.- Contidos mínimos: 
 

▪ Coñece as etapas e a cronoloxía básica da civilización grega, 
▪ Localiza nun mapa o ámbito xeográfico da Grecia clásica, da expansión da colonización grega no 

mediterráneo e do imperio de Alexandre Magno. 
▪ Identifica en imaxes as diferentes parte dunha polis. 
▪ Identifica a orixe grega do concepto de democracia, caracteriza o funcionamento da democracia 

ateniense e reflexiona sobre as súas características. 
▪ Sabe definir os conceptos básicos do tema como: Hélade, mito, polis, metrópole, acrópole, ágora, 

oligarquía, democracia, colonia, metecos, ecclesia, maxistrados, heliea e boulé. 
 
11.7.- Temporalización: 
 

▪ 6 Sesións. 
 
11.8.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

▪ Observación do traballo diario na aula. 
▪ Recollida e valoración das actividades realizadas no caderno de clase. 
▪ Probas escritas na que se recollen os contidos mínimos indicados. 
▪ Traballos de investigación, monografías, resumos e outras actividades realizadas polos alumnos. 
▪ Exposición e posta en común dos traballos na aula. 
▪ Participación nos debates que se propoñan. 

Unidade 12.- Colonizacións e pobos prerromanos. 
 
12.1.- Competencias claves: CCL,CD,CAA, CSC e CCEC. 
 

▪ Competencia en comunicación lingüística. 
▪ Competencia dixital 
▪ Competencia aprender a aprender. 
▪ Competencias sociais e cívicas 
▪ Competencia: conciencia e expresións culturais. 

 
12.2.- Obxectivos didácticos: b, e, f, g, m, n. 
 

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

▪ 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. f. 

▪ 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. g 

▪ Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, 
textos e mensaxes complexas. h. 

▪ Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos 
medios de expresión e representación. n. 
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12.3.- Contidos: 
 

1.- Os habitantes da Península Ibérica antes de Roma: 
1.1.- Os iberos 
1.2.- A chegada de pobos indoeuropeos. 
1.3.- As colonizacións dos pobos do Mediterráneo oriental. 

2.- Os pobos celtas e celtiberos: 
2.1.- Os celtas: formas de vida 
2.2.- As formas de vida: economía, sociedade e crenzas relixiosas. 
2.3.- A vida nun castro celta. 

3.- Os fenicios, gregos e cartaxineses: 
3.1.- A colonización fenicia e grega 
3.2.- A chegada dos cartaxineses. 

4.- Os pobos iberos: 
4.1.- As formas de vida. 
4.2.- Cultura e relixión. 

5.- A arte celta e ibérica. 
6.- Glosario: vocabulario e conceptos claves do tema. 

 
12.4.- Criterios de avaliación: 
 

▪ B3.1. Recoñecer que o pasado non está "morto e enterrado", senón que determina o presente e os 
posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 

▪ B3.4. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo e á vez no tempo 
(diacronía e sincronía). 

▪ B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 
▪ Localizar os diferentes pobos prerromanos na Península Ibérica e situar as principais colonias gregas no 

territorio peninsular. 
▪ Caracterizar os modos de vida dos pobos iberos, celtas e dos pobos colonizadores e ademais os 

aspectos básicos da súa organización social, económica, artística e cultural. 
▪ B3.2.Identificar e recoñecer diversos tipos de fontes históricas empregándoas para reforzar ou ampliar o 

coñecemento de temas históricos previamente traballados. 
 
12.5.- Estándares de aprendizaxe e competencias claves: 
 

▪ XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos herdanza do pasado. CSC e CCEC 
▪ XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos. CCL e CSC 
▪ XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época. 
▪ XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes históricas. CSC e CCEC 
▪ Emprega adecuadamente mapas para situar correctamente os diferentes pobos prerromanos na 

Península. CAA e CD. 
▪ Describe as particularidades da organización social e económica e da vida cotiá dos iberos e dos celtas. 

CSC e CCEC. 
▪ Identifica e describe con detalle mostras representativas da arte ibérica e celta. CCEC, CCL e CCEC. 

 
12.6.- Contidos mínimos: 
 

▪ Localiza nun mapa os pobos celtas, iberos e os asentamentos no mediterráneo dos pobos chegados do 
mediterráneo oriental. 

▪ Comenta unha liña do tempo que representa os pobos que conviviron na Península no I milenio a. C. 
▪ Coñece a forma de vida, a organización e crenzas do habitantes dos castros. 
▪ Coñece as formas de vida e crenzas dos iberos. 
▪ Sabe as achegas dos colonizadores aos pobos autóctonos da Península. 
▪ Sabe os trazos esenciais da arte celta e ibérica. 
▪ Sabe definir os conceptos básicos do tema como: clan, castro, celta, ibero, celtibero, torques, exvotos, 

figura zoomorfa e figura antropomorfa, druídas. 
 
12.7.- Temporalización: 
 

▪ 5 sesións. 
 
12.8.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

▪ Observación do traballo diario na aula. 
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▪ Recollida e valoración das actividades realizadas no caderno de clase. 
▪ Probas escritas na que se recollen os contidos mínimos indicados. 
▪ Traballos de investigación, monografías, resumos e outras actividades realizadas polos alumnos. 
▪ Exposición e posta en común dos traballos na aula. 
▪ Participación nos debates que se propoñan. 

 
 

Unidade 13.- Roma, da República ao Imperio. 
 
13.1.- Competencias claves: CCL, CMCCT, CAA, CSC e CCEC 
 

▪ Competencia en comunicación lingüística. 
▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
▪ Competencia aprender a aprender. 
▪ Competencias sociais e cívicas 
▪ Competencia: conciencia e expresións culturais. 

 
13.2.- Obxectivos didácticos: b, e, f, g, h. 
 

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

▪ 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. f. 

▪ 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. g 

▪ Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, 
textos e mensaxes complexas. h. 

 
13.3.- Contidos: 
 

1.- As orixes de Roma: 
1.1.- As evidencias históricas. 
1.2.- As lendas sobre a orixe de Roma 
1.3.- As etapas da historia en Roma: o eixe cronolóxico 

2.- A Roma republicana: 
2.1.- A loita pola cidadanía: os grupos sociais. 
2.2.- As institucións do goberno da República. 
2.3.- A expansión territorial da República 
2.4.- A crise da República. 

3.- O Imperio romano: 
3.1.- Unha nova forma de goberno: o poder do emperador 
3.2.- A pax romana: a prosperidade económica. As calzadas romanas. 
3.3.- Descrición das rutas comerciais no Imperio Romano durante a pax romana. 
3.4.- A sociedade imperial: unha sociedade urbana: cidadáns escravos e libertos 

4.- Unha nova relixión: o cristianismo. 
5.- A crise do Imperio: 

5.1.- As causas da crise. 
5.2.- A división do Imperio e o fin do Imperio de Occidente. 
5.3.- Análise e comentario de textos históricos da época romana. 

6.- Glosario: vocabulario e conceptos claves do tema. 
 
13.4.- Criterios de avaliación: 
 

▪ B3.1. Recoñecer que o pasado non está "morto e enterrado", senón que determina o presente e os 
posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 

▪ B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre interpretacións de 
fontes diversas. 

▪ B3.3. Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos que determinaron 
cambios fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e a súa 
interpretación. 
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▪ B3.4. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo e á vez no tempo 
(diacronía e sincronía). 

▪ B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 
▪ B3.20. Caracterizar os trazos principais da sociedade, a economía e a cultura romanas, e recoñecer os 

conceptos de cambio e continuidade na historia da Roma antiga. 
 
13.5.- Estándares de aprendizaxe e competencias claves: 
 

▪ XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos herdanza do pasado. CSC e CCEC 
▪ XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, materiais ou textuais. CSC e CAA. 
▪ XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando para iso 

as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade. CSC e CMCCT. 
▪ XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes espazos. CSC e CMCCT. 
▪ XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible do tema. CSC e CCL. 
▪ XHB3.20.1. Confecciona un mapa coas etapas da expansión de Roma. CAA e CSC. 
▪ XHB3.20.2. Identifica diferenzas e semellanzas entre as formas de vida republicanas e as do imperio na 

Roma antiga. CCA,CSC e CCEC. 
 
13.6.- Contidos mínimos: 
 

▪ Localiza sobre un eixe cronolóxico as etapas e feitos máis salientables da historia de Roma. 
▪ Identifica en un mapa os limes do Imperio romano e os territorios que o conformaron. 
▪ Coñece as institución e funcións do goberno da República. 
▪ Explica de forma sinxela os grupos sociais da Roma imperial. 
▪ Enumera os poderes que concentrou o emperador romano. 
▪ Coñece a orixe da pax romana e as súas consecuencias 
▪ Explica e sintetiza as principais causas da crise do Imperio romano. 
▪ Sabe definir os conceptos básicos do tema como: mare nostrum, plebeo, patricio, liberto, foro, 

monarquía, república, imperio, comicios, cónsul, tribuno da plebe, latifundio, villa, domus, pax romana. 
 
13.7.- Temporalización: 
 

▪ 9 sesións. 
 
13.8.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

▪ Observación do traballo diario na aula. 
▪ Recollida e valoración das actividades realizadas no caderno de clase. 
▪ Probas escritas na que se recollen os contidos mínimos indicados. 
▪ Traballos de investigación, monografías, resumos e outras actividades realizadas polos alumnos. 
▪ Exposición e posta en común dos traballos na aula. 
▪ Participación nos debates que se propoñan. 

 
 

Unidade 14.- O legado da Antigüidade. 
 
14.1.- Competencias claves: CLL, CMCCT, CAA, CCEC e CSC. 
 

▪ Competencia en comunicación lingüística. 
▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
▪ Competencia aprender a aprender. 
▪ Competencias sociais e cívicas 
▪ Competencia: conciencia e expresións culturais. 

 
14.2.- Obxectivos didácticos: b, h, l, n. 
 

▪ Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo. b. 
▪ Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, 

textos e mensaxes complexas. h. 
▪ 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. l. 

▪ Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos 
medios de expresión e representación. n. 
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14.3.- Contidos: 
 

1.- A cultura clásica: o legado na cultura occidental actual: 
1.1.- A filosofía e a ciencia 
1.2.- A terminoloxía científica e as orixes da nosa lingua. 
1.3.- Os xéneros literarios 

2.- A relixión grega e romana: deuses e culto. 
3.- A arquitectura clásica grega: templos e teatros. 
4.- Arquitectura funcional romana: edificios relixiosos, edificios públicos. 
5.- A escultura clásica: 

5.1.- Idealismo grego: o canon. 
5.2.- O realismo romano: o retrato. 
5.3.- Pintura e o mosaico. 

6.- O arte dos primeiros cristiáns: as orixes da iconografía cristiá e as basílicas. 
7.- Glosario: vocabulario e conceptos claves do tema. 

 
14.4.- Criterios de avaliación: 
 

▪ B3.1. Recoñecer que o pasado non está "morto e enterrado", senón que determina o presente e os 
posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 

▪ B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 
▪ B3.19. Entender o alcance do clásico na arte e na cultura occidentais. 
▪ B3.21. Identificar e describir os trazos característicos de obras da arte grega e romana, diferenciando 

entre os que son específicos. 
 
14.5.- Estándares de aprendizaxe e competencias claves: 
 

▪ XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do pasado. CSC e 
CCEC 

▪ XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible do tema. CSC e CCL. 
▪ XHB3.19.1. Explica as características esenciais da arte grega e a súa evolución no tempo. CLL,CSC e 

CCEC. 
▪ XHB3.19.2. Dá exemplos representativos das áreas do saber grego, e discute por que se considera que 

a cultura europea parte da Grecia clásica. CCL, CMCCT, CAA, CSC e CCEC. 
▪ XHB3.21.1. Compara obras arquitectónicas e escultóricas de época grega e romana. CAA, CSC e 

CCEC. 
 
14.6.- Contidos mínimos: 
 

▪ É capaz de recoñecer a orixe grega da terminoloxía científica actual. 
▪ Identifica os nomes gregos dos deuses e a súa correlación cos nomes romanos. 
▪ Identifica as características das ordes arquitectónicas gregas e as achegas romanas. 
▪ Explica os trazos xerais da arte romana e describe algunhas das súas manifestacións máis relevantes. 
▪ Enumera as diferentes partes dun teatro grego e as súas funcións. 
▪ Describe as diferentes partes dunha terma romana e as súas funcións. 
▪ Coñece as características xerais da escultura grega e diferencia, a partir de imaxes, as diferentes 

etapas. 
▪ Coñece as características xerais da escultura romana. Sabe explicar a influenza grega e a súa tendencia 

ao realismo 
▪ Compara un templo romano e un grego identificando as súas similitudes e diferenzas a partir da 

observación. 
▪ Describe símbolos do cristianismo e dos primeiros cristiáns en Roma. 
▪ Sabe definir os conceptos básicos do tema como: acueduto, anfiteatro, terma, basílica, bóveda, orde, 

canon, arco de triunfo, catacumba, crismón. 
 
14.7.- Temporalización: 
 

▪ 6 sesións. 
 
14.8.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

▪ Observación do traballo diario na aula. 
▪ Recollida e valoración das actividades realizadas no caderno de clase. 
▪ Probas escritas na que se recollen os contidos mínimos indicados. 
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▪ Traballos de investigación, monografías, resumos e outras actividades realizadas polos alumnos. 
▪ Exposición e posta en común dos traballos na aula. 
▪ Participación nos debates que se propoñan. 

 
 

Unidade 15.- A Hispania romana. 
 
15.1.- Competencias claves: CAA, CSC e CCEC 
 

▪ Competencia de aprender a aprender. CAA. 
▪ Competencias sociais e cívicas. 
▪ Competencia, convivencia e expresións culturais. 

 
15.2.- Obxectivos didácticos: b, h, l, n. 
 

▪ Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo. b. 
▪ Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, 

textos e mensaxes complexas. h. 
▪ 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. l. 

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

 
15.3.- Contidos: 
 

1.- A conquista romana da Península. 
2.- As provincias de Hispania: 

2.1-. A organización do territorio. 
2.2.- As cidades: centros administrativo, político e económico 

3. A romanización de Hispania. 
3.1.- O urbanismo romano 
3.2.- A adopción da cultura romana: lingua e cristianismo 

4.- A riqueza de Hispania: 
4.1.- O progreso na agricultura: novas técnicas e cultivos. 
4.2.- A minaría. 

5.- O patrimonio material e artístico de Roma na Península 
6.- O legado romano en Galicia. 

 
15.4.- Criterios de avaliación: 
 

▪ B3.1. Recoñecer que o pasado non está "morto e enterrado", senón que determina o presente e os 
posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 

▪ B3.22. Establecer conexións entre o pasado da Hispania romana e o presente. 
 
15.5.- Estándares de aprendizaxe e competencias claves: 
 

▪ XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do pasado. CSC e 
CCEC 

▪ XHB3.22.1. Fai un mapa da Península Ibérica onde se reflicten os cambios administrativos en época 
romana. CAA e CSC. 

▪ XHB3.22.2. Analiza exemplos do legado romano que sobreviven na actualidade. CAA, CSC e CCEC. 
▪ XHB3.22.3. Entende o que significou a romanización en distintos ámbitos sociais e xeográficos. CSCE 

CCEC 
 
15.6.- Contidos mínimos: 
 

▪ Identifica nun mapa as fases da conquista romana de Hispania. 
▪ As actividades agrícolas e a minaría en Hispania. 
▪ Identifica diferentes obras arquitectónicas, escultóricas e mosaicos, testemuñas da presenza romana na 

Península e Galicia. 
▪ Localización nun mapa das principais obras públicas de Hispania. 
▪ Define o concepto de romanización 
▪ Coñece as principais achegas da presenza romana en Hispania e a súa presenza na actualidade. 
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15.7.- Temporalización: 
 

▪ 4 sesións. 
 
15.8.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

▪ Observación do traballo diario na aula. 
▪ Recollida e valoración das actividades realizadas no caderno de clase. 
▪ Probas escritas na que se recollen os contidos mínimos indicados. 
▪ Traballos de investigación, monografías, resumos e outras actividades realizadas polos alumnos. 
▪ Exposición e posta en común dos traballos na aula. 
▪ Participación nos debates que se propoñan. 

 
 

4.- Procedementos de cualificación: 
 

Cualificacións parciais: 
 
 A cualificación de cada avaliación será o resultado da consideración global dos diferentes instrumentos 
referidos. A cualificación obterase de sumar a media ponderada dos diferentes exames (80 % da nota final), 
máis a valoración da asistencia e do seu traballo diario na clase, (10 %), e o respecto das normas de 
convivencia do centro (10 %)). 
 

Cualificacións finais: 
 
 A avaliación continua implica que o alumno debe ser avaliado do conxunto de contidos que vai adquirindo 
progresivamente ao longo do curso, e non só dos contidos que se desenvolveron nun trimestre concreto. Por 
outra banda, tamén supón que o alumno que suspende unha avaliación pode recuperar na avaliación seguinte, 
mediante a realización das actividades que se determinen; polo mesmo, o alumno superará a materia se obtén 
unha cualificación positiva na avaliación final. 
 Os alumnos que ao rematar a terceira avaliación non superasen ningunha das tres avaliacións deberán 
presentarse á proba extraordinaria de setembro. Aqueles alumnos que teñan pendente de superación unha ou 
dúas avaliacións presentaranse a unha proba extraordinaria elaborada polo profesor de cada materia A 
cualificación positiva na mesma suporá que o alumno aproba a materia na avaliación final ordinaria. A 
cualificación negativa suporá que o alumno suspende a materia e deberá presentarse na convocatoria 
extraordinaria prevista para o mes de setembro. 
 

Proba extraordinaria de setembro: 
 
 Os exames de setembro son únicos e comúns para todos os alumnos de cada curso. Serán elaborados 
conxuntamente polo Departamento. 
 
 

5.- Contribución á adquisición das competencias claves. Descritores: 
 

Unidade 1.- A Terra: planeta do sistema solar. 
 

▪ Aprender a aprender. CAA. 
- Explica as características dun mapa topográfico, os distintos elementos que figuran nel e os principais 

usos que se lle atribúen. 
- Analiza e clasifica tipos de mapas e proxeccións segundo a súa función e utilidade. 
- Prepara e redacta o guión para unha exposición oral sobre a utilidade actual dos mapas, e realiza a 

presentación diante do resto das compañeiras e compañeiros da clase 
 

▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. CMCCT 
- Realiza diferentes problemas en relación aos fusos horarios. 
- Precisa a distancia dun lugar sobre o mapa a partir da escala empregada. 

 
▪ Competencia dixital. CD. 

- É capaz de localizar lugares próximos é do mundo utilizando “Google Maps”1 
 

▪ Competencia en comunicación lingüística. CCL 
- Define os conceptos básicos do tema. 
- Describe temas, imaxes, gráficos utilizando o vocabulario propio do tema 
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Unidade 2.- O relevo da terra. 
 

▪ Aprender a aprender. CAA. 
- Describe as partes da terra a partir dun esquema. 
- Interpreta debuxos sobre relevo, mariño e terrestre 
- É capaz presentar un proxecto sobre o trazado dunha estrada tendo en conta o relevo evitando aquel 

que dificulta as comunicacións. 
- Explica como os axentes internos modifican o relevo terrestre. 
- Localiza nun mapa físico da Terra as principais unidades de relevo dos cinco continentes 

 
▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. CMCCT 

- Interpreta un gráfico de sectores sobre o reparto de continentes e océanos no planeta terra. 
 

▪ Competencia dixital. CD. 
- Indaga en Internet as consecuencias do terremoto acaecido en Murcia. 
- Consegue en Google diferentes imaxes sobre a modificación do relevo pola actividade humana. 
- Elabora un álbum fotográfico dixital coas unidades do relevo europeo indicando a súa localización con 

coordenadas xeográficas. 
 

▪ Competencia en comunicación lingüística. CCL 
- Define os conceptos básicos do tema. 
- Describe temas, imaxes, gráficos utilizando o vocabulario propio do tema. 

 
Unidade 3.- A Hidrosfera: auga doce e auga salgada. 

 
▪ Aprender a aprender. CAA. 

- Describe o fenómeno das mareas e das correntes mariñas. 
- Explica cal é a orixe das augas subterráneas. 
- Elabora unha listaxe coas actividades individuais que realizamos acotío e que implican consumo de 

auga. 
- Interpreta un esquema cos diferentes momentos do ciclo da auga. 
- Localiza nun mapa os principais ríos e océanos. 

 
▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. CMCCT 

- Ordena atendendo ao caudal os ríos máis importantes de España e traslada a unha gráfica os datos 
obtidos. 

 
▪ Competencia dixital. CD. 

- Realiza unha presentación con imaxes extraídas de Internet sobre actividades de aproveitamento dos 
recursos dos mares e océanos. 

 
▪ Competencia en comunicación lingüística. CCL 

- Define os conceptos básicos do tema. 
- Describe temas, imaxes, gráficos utilizando o vocabulario propio do tema. 

 
Unidade 4.-O tempo atmosférico. 

 
▪ Aprender a aprender. CAA. 

- Describe a atmosfera e coñece as características das súas capas. 
- Comenta de forma íntegra os mapas do tempo dos medios españois 
- Documéntase sobre os problemas que a contaminación do aire pode provocar na saúde. 
- Explica que é a temperatura atmosférica, como se mide e en que unidades se expresa. 
- Explica os elementos básicos que configuran o tempo. 

 
▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. CMCCT 

- É capaz de identificar os instrumentos que miden os elementos do clima. 
- Identifica sobre un mapa as rexións máis afectadas polos riscos naturais, as perdas e milleiros de 

euros e elabora unha gráfica cos datos aportados. 
 

▪ Competencia dixital. CD 
- Infórmase en Internet sobre os problemas que pode provocar o sol na pel. 
- Busca noticias sobre as consecuencias das chuvias torrenciais e localízaas no país e continente onde 

se produciron. 
▪ Sentido de Iniciativa e Espírito Emprendedor. SIEE 
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- Pensa nun slogan para fomentar o respecto á atmosfera e reducir emisión de contaminante. 
- Propón medidas preventivas para reducir o impacto da chuvia ácida. 

 
▪ Competencia en comunicación lingüística. CCL 

- Redacta un texto explicando como se forman as nubes utilizando o vocabulario preciso. 
- Redacta un texto sobre as consecuencias da falta de auga potable / sobre os beneficios que provoca. 

 
Unidade 5.- Os climas da Terra. 

 
▪ Aprender a aprender. CAA. 

- Localiza no mapa proposto os distintos tipos de climas que existen en España, e indica as 
características das súas temperaturas e precipitacións. 

- Realiza un esquema de clasificación dos distintos climas da Terra. 
 

▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. CMCCT 
- Indica os factores que explican a variación da temperatura dun lugar. 
- Segue as pautas propostas no libro para elaborar un climograma, interprétao e extrae conclusións. 
- Consulta un Atlas e elabora unha táboa de clasificación cos distintos climas de Europa, 

 
▪ Competencia dixital. CD 

- Busca información sobre o cambio climático 
 

▪ Sentido de Iniciativa e Espírito Emprendedor. SIEE 
- Elabora o guión dunha posible viaxe por distintas zonas climáticas da Terra, localízaas nun planisferio 

e redacta unha descrición breve para cada un dos lugares. 
- Investiga en pequenos grupos sobre o cambio climático e realiza un mural que presenta toda a 

información que se obtén no proceso. 
▪ Competencia en comunicación lingüística. CCL 

- Define os conceptos básicos do tema. 
- Describe temas, imaxes, gráficos utilizando o vocabulario propio do tema 

 
Unidade 6.- As paisaxes de climas temperados. 

 
▪ Competencia en comunicación lingüística. CLL. 

- Define os conceptos básicos do tema. 
- Describe temas, imaxes, gráficos utilizando o vocabulario propio do tema. 

 
▪ Aprender a aprender. CAA. 

- Observa o mapa climático de Europa, relaciona cada clima coa súas vexetación natural, e explica as 
características fundamentais. 

- Indica cales son os factores que se combinan para formar unha paisaxe natural. 
- Compara dúas fotografías dun mesmo lugar pero de anos diferentes e constata os cambios e 

continuidades que existen na paisaxe. 
- Localiza imaxes da paisaxe oceánica europea nas distintas épocas do ano e realiza un collage 

explicativo. 
- Sintetiza as características fundamentais que presentan as paisaxes de climas temperados 

 
▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. CMCCT 

- Analiza e consegue información a partir dunha táboa estatísticas de incendios forestais en España. 
▪ Competencia Dixital 

- Busca información en Internet sobre os cambios que se dan nun paisaxe /costa pola actividade 
turística 

 
▪ Sentido de Iniciativa e Espírito Emprendedor. SIEE 

- Propón un itinerario por España que permita identificar os diferentes climas existentes. 
- Busca distintos exemplos de grandes infraestruturas e equipamentos que se construíran no litoral 

mediterráneo e indica se foron beneficiosos para a cidadanía que o habita e se son elementos que 
melloraran a paisaxe 

 
Unidade 7.- As paisaxes de climas extremos. 

 
▪ Aprender a aprender. CAA. 

- Localiza distintos espazos de paisaxes de clima extremo e indica as coordenadas xeográficas. 
- Observa, describe, analiza e interpreta unha paisaxe de clima extremo a partir dunha fotografía. 
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- Realiza unha comparación entre os climogramas dos distintos climas das zonas frías da Terra, e 
destaca as súas similitudes e diferenzas principais. 

- Describe una paisaxe de climas extremos a partir dunha fotografía 
 

▪ Competencia dixital. CD 
- Busca imaxes en medios dixital sobre as actividades tradicionais nas selvas tropicais e das 

actividades de deforestación realizadas neses lugares. 
 

▪ Sentido de Iniciativa e Espírito Emprendedor. SIEE 
- Elabora en grupo un mural sobre un tipo de paisaxe extrema localizando tres lugares por continente, 

cos seus respectivos climogramas, imaxes e textos explicativos. 
- Elabora un pequeno informe sobre as causas da deforestación, as súas consecuencias e posibles 

solucións. 
 

Unidade 8.- Os problemas ambientais. 
 

▪ Aprender a aprender. CAA. 
- Explica que se entende cando se fala de clima urbano, por que se produce a polución nas cidades e 

cales son as súas consecuencias. 
- Busca información e utiliza imaxes para poñer exemplos de riscos naturais e riscos provocados pola 

acción humana. 
- Aprende a comentar un texto sobre cambio climático 

 
▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. CMCCT 

- Explica as relacións do ecosistema Terra. 
 

▪ Competencia dixital. CD 
- Busca información sobre o tsunami sucedido o 11 de marzo de 2011 en Xapón. 
- Busca información sobre a xestión que se ven facendo na súa cidade para a xestión dos RSU. 
- Constrúe a propia definición de “desenvolvemento sostible” con distintas fontes da Internet 

 
▪ Competencia lingüística. CCL 

- Expoñe en clase os traballos elaborados utilizando o vocabulario propio do tema. 
- Redacta un texto advertindo dos perigos da sobrepesca e propondo algunhas solucións. 
- Redacta un texto sobre as consecuencias da falta de auga potable ou sobre os beneficios desta. 

 
▪ Competencias Sociais e cívicas. CSC 

- Realiza un proxecto en grupo sobre a xestión dos residuos urbanos na súa cidade, fai unha 
presentación e formula as súas conclusións. 

 
Unidade 9.- A Prehistoria. 

 
▪ Competencia en comunicación lingüística. CCL 

- Describe a partir de imaxes a construción dun megálito 
- Define os conceptos básicos do tema. 
- Describe temas, imaxes, gráficos utilizando o vocabulario propio do tema. 

 
▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. CMCCT 

- Elabora e interpreta unha liña do tempo 
 

▪ Competencia de aprender a aprender. CAA 
- Analiza as principais diferenzas físicas entre un gorila e un ser humano. 
- Explica o proceso de hominización desde a aparición dos primeiros homínidos ata o Homo Sapiens 

actual. 
- Comprende e describe a importancia do dominio do lume na vida dos seres humanos durante o 

Paleolítico. 
- Explica como era a vida cotiá e como subsistían os seres humanos durante o Paleolítico a partir da 

observación dunha ilustración. 
- Describe a vida cotiá e as actividades económicas dos seres humanos durante o Neolítico a partir da 

observación dunha ilustración. 
- Explica de forma razoada como a aparición da metalurxia supuxo unha maior especialización no 

traballo. 
- Cubre un esquema coas características do paleolítico, neolítico e idade dos metais. 
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▪ Competencia dixital. CD 
- Busca información en Internet sobre as tribos amazónicas e relaciona as súas formas de vida coas da 

etapa estudiada. 
 

▪ Competencia: conciencia e expresións culturais. CCEC 
- Interpreta unha imaxe dunha pintura paleolítica e recoñece o seu valor como testemuña do pasado. 
- Recoñece o valor dos restos arqueolóxicos como patrimonio cultural e artístico. 
- Recoñece as características e o significado relixioso das Venus paleolíticas a partir da lectura dun 

texto breve e a fotografía da Venus de Willendorf. 
 

Unidade 10.- As primeiras civilización: Mesopotamia e Exipto 
 

▪ Competencia lingüística. CCL 
- Describe temas, imaxes, gráficos utilizando o vocabulario propio do tema. 
- Explica como se formou o reino de Exipto e en que época e expono de forma correcta. 
- Explica o significado da palabra Neolítico, e identifica a súa relación coa nova técnica de traballar a 

pedra. 
 

▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencias e tecnoloxía. CMCCT 
- Interpreta unha liña do tempo das civilizacións mesopotámicas e exipcias. 

 
▪ Aprender a aprender. CAA 

- Localiza onde están situados Exipto e Mesopotamia e os ríos que os atravesan. 
- Explica as tres grandes fases do ciclo agrícola exipcio, e a súa relación coas enchentes do Nilo. 
- Explica o Xuízo de Osiris coa axuda de diferentes documentos e seguindo unha serie de pautas. 
- Realiza un esquema da sociedade exipcia a partir dun imaxe e dos contidos do libro. 
- Fai un esquema sobre os diferentes tipos de tumbas exipcias. 
- Explica os poderes que tiña en Exipto o faraón, e indica os seus atributos de poder e o significado de 

cada atributo. 
 

▪ Competencia dixital. CD 
- Busca información na Internet sobre a lenda que converteu Osiris no deus dos mortos. 
- Busca información na Internet sobre a momificación. 

 
▪ Competencia Social e Cidadá. CSC 

- Analiza a situación dos campesiños do Antigo Exipto e a súa relación de sometemento aos 
funcionarios do faraón a partir da lectura dun texto. 

 
▪ Competencia en conciencia e expresións culturais. CCEC 

- Identifica os principais monumentos exipcios e explica as súas características e funcións. 
- Describe a forma da pirámide e a súa relación monumentalista coa vida do alén. 

 
Unidade 11.- Grecia de polis a imperio. 

 
▪ Competencia en comunicación lingüística. CCL. 

- Describe a partir dunha imaxe os diferentes elementos que ten a ágora e detalla as actividades que 
se realizan. 

- Describe o significado actual dos conceptos de tiranía, monarquía, aristocracia, oligarquía e 
democracia, e compárao co significado orixinal na Antiga Grecia. 

 
▪ Competencia para aprender a aprender. CAA. 

- Completa unha táboa establecendo as principais características da organización política de Esparta, 
Atenas. 

- Interpreta un texto de Aristóteles e explica con detalle as características que debe reunir unha polis 
segundo este autor. 

- Describe os principais elementos urbanísticos da polis e as actividades sociais e económicas que se 
desenvolven na ágora. 

- Analiza o mapa histórico e explica cales foron as grandes áreas de colonización dos gregos, e cita 
algunha colonia de cada unha delas 

 
▪ Competencia social e cidadá. CSC. 

- Explica se, segundo os parámetros actuais, o sistema de goberno de Atenas pódese considerar unha 
democracia e argumenta a resposta. 

 



IES Agra do Orzán – XH 1º ESO curso 2019-2020 

50 

Unidade 12.- Colonizacións e pobos prerromanos. 
 

▪ Competencia en comunicación lingüística. CCL 
- Describe temas, imaxes, gráficos utilizando o vocabulario propio do tema. 

 
▪ Competencia dixital. CD 

- Obtén unha visión de conxunto dos pobos castrexos, as súas características urbanísticas e a vida 
cotiá dos seus habitantes a partir da interpretación da información contida nunha páxina web. 

▪ Competencia matemáticas e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía CMCCT 
- Sitúa cronoloxicamente a chegada dos pobos indoeuropeos á Península e establece as fases ou 

períodos nos que se produciu a súa chegada. 
 

▪ Competencia: aprender a aprender. CAA 
- Recoñece os pobos que colonizaron a Hispania prerromana e sitúaos cronolóxica e xeograficamente 

mediante o uso de textos e mapas. 
- Describe a vida cotiá e as actividades económicas dos celtas a partir da observación dunha 

ilustración dun poboado celta. 
 

▪ Competencia: conciencia e expresións culturais. CCEC 
- Comprende o valor artístico e histórico de tres manifestacións da arte ibérica e descríbeas con 

detalle. 
- Coñece cales son as principais modalidades de escultura celta. 
- Coñece o tipo de obxectos metálicos que predominan na arte dos celtas. 

 
Unidade 13.- Roma, da República ao Imperio. 

 
▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía CMCCT 

- Elabora un eixe cronolóxico que comprenda as diferentes etapas e sucesos do primeiro cristianismo 
entre os séculos I d. C e V d. C 

 
▪ Competencia aprender a aprender. CAA 

- Utiliza restos arqueolóxicos e as lendas para coñecer a historia das orixes de Roma e explica 
brevemente este período da civilización romana. 

- Obtén información dun mapa e describe o proceso de expansión do Imperio romano, as súas fases e 
os territorios conquistados en cada fase. 

- Elabora un esquema coas institucións do goberno da República. 
- Identifica as características dos sistemas de goberno da República e do Imperio describindo con 

detalle as súas diferenzas. 
- Describe os principais aspectos da crise social, económica e política do Imperio romano no século III. 

 
▪ Competencias Sociais e cívicas. CSC 

- Explica as funcións das institucións da Roma republicana e valora cal é a institución máis relevante 
con axuda dun esquema. 

- Argumenta se, segundo os parámetros actuais, o sistema de goberno da República romana pode 
considerarse unha democracia ou unha oligarquía. 

- Expresa unha opinión razoada sobre a situación dos escravos e os libertos en Roma. 
 

▪ Competencia: conciencia e expresións culturais. CCEC 
- Describe o símbolos do cristianismo e dos primeiros cristiáns en Roma coa axuda de diferentes 

documentos escritos e gráficos. 
 

Unidade 14.- O legado da Antigüidade. 
 

▪ Competencia en comunicación lingüística. CCL 
- Explica o significado actual dunha serie de conceptos clave da cultura occidental de procedencia 

grega e sinala a etimoloxía de cada termo. 
- Describe temas, imaxes, gráficos utilizando o vocabulario propio do tema. 

 
▪ Competencia dixital. CD 

- Busca información sobre o ano en que comezaron a celebrarse os Xogos Olímpicos modernos. 
 

▪ Competencia: aprender a aprender. CAA 
- Comprende o carácter politeísta da relixión grega e romana, enumera os seus principais deuses e 

explica as súas atribucións. 
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- Utiliza imaxes para identificar as ordes dórica, xónica e corintia e describe as súas principais 
características. 

- Elabora un esquema coas características de cada etapa da escultura grega. 
- Analiza e explica de forma detallada e razoada o carácter idealista da escultura grega e compárao co 

realismo da escultura romana. 
 

▪ Competencia: conciencia e expresións culturais. CCEC 
- Identifica e describe os principais monumentos e edificios romanos e localiza os aínda existentes na 

actualidade e a información que achegan. 
- Recoñecer os trazos básicos da cultura, da ciencia e da arte da civilización grega e a súa pervivencia 

na nosa civilización actual. 
- Recoñece e describe con detalle a estrutura dunha cidade romana e os seus principais edificios e 

infraestruturas. 
- Identifica as partes dun teatro romano e compárao cun grego. 
- Elabora cinco textos breves argumentando por que a cultura europea actual é herdeira da cultura 

clásica grecorromana 
 

Unidade 15.- A Hispania romana. 
 

▪ Competencia de aprender a aprender. CAA. 
- Describe a conquista romana de Hispania, as súas fases e os territorios conquistados en cada fase a 

partir da observación dun mapa e a lectura dun texto explicativo. 
 

▪ Competencias sociais e cívicas. CSC 
- Explica as principais achegas na produción e nas técnicas agrícolas que introduciron os romanos en 

Hispania. 
 

▪ Competencia dixital. CD 
- Busca información en Internet ou outras fontes sobre a cidade de Lucus Augusti e emprega a 

información para completar unha ficha coas principais características desta cidade. 
- Busca información en Internet ou outras fontes sobre os restos romanos existentes na propia 

Comunidade comentando a información obtida. 
 

▪ Competencia: conciencia e expresións culturais. CCEC 
- Identifica os elementos da cultura romana que adoptaron os hispanos e sinala cales deles se 

manteñen na actualidade. 
- Comenta a importancia dos restos romanos para coñecer e entender esta etapa da historia e a súa 

importancia no noso legado cultural. 
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6.- Estándares de aprendizaxe, criterios de cualificación, instrumentos de avaliación e elementos transversais en 1º ESO 
 

LENDA COMPETENCIAS LENDA INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN LENDA TRANSVERSAIS 

CCL Comunicación Lingüística PE Probas escritas CL Comprensión lectora 

CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía OTA Observación do traballo diario na aula EOE Expresión oral e escrita 

CD Competencia dixital CdC Caderno de clase CA Comunicación audiovisual 

CAA Competencia aprender a aprender Rub Rúbricas: producións do alumnado TIC Tecnoloxías da información e da comunicación 

CSC Competencias sociais e cívicas EPCT Exposición e posta en común dos traballos de grupo EMP Emprendemento 

CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor PD Participación nos debates EC Educación cívica 

CCEC Conciencia e expresións culturais   PV Prevención da violencia 

    EV Educación e seguridade viaria 

 

Unidade 1 . A Terra: planeta do sistema solar 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB 1.1.1.Interpreta como inflúen os movementos astronómicos na distribución da 
radiación solar e nas zonas bioclimáticas do planeta. CAA, CD, CMCCT. 

50 % 10 % 80 % 20 20 %    x  x      

XHB 1.1.2. Analiza un mapa de fusos horarios e diferencia zonas do planeta de 
similares horas. CSC - CAA, - CD, CMCCT 

100 % 25 % 80 %        x  x    

XHB 1.2.1.Clasifica e distingue proxeccións, e compara unha proxección de 
Mercator con unha de Peters. CAA, 

10 % 10 %  10 %  90 %     x  x    

XH1.3.1.Clasifica e distingue tipos de imaxes de satélite e mapas. CAA, CD 50 % 10 %  10 %  90 %      x     

XHB1.4.1.Localiza un punto xeográfico nun planisferio e distingue os hemisferios 
da Terra e as súas principais características. CCA 

80 % 20 % 70 % 10 % 20 %        x    

XHB1.4.2.Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa, utilizando datos de 
coordenadas xeográficas. CSC, CAA, CD, CMCCT 

100 % 25 % 90 %  10 %        x    

 

Unidade 2. O relevo da terra. 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB1.5.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo europeo e 
mundial. CAA, CD. 

80 % 25 % 80 % 10 % 10 %      x      

XHB1.6.1. Localiza nun mapa físico mundial os elementos e as referencias físicas 
principais: mares e océanos, continentes, illas e arquipélagos máis importantes e 
cadeas montañosas principais. CAA, CD. 

80 % 25 % 80 %  20 %      x  x    

XHB1.7.1. Explica as características xerais do relevo europeo e español. CAA, 
CCL , CMCCT 

50 % 20 % 70 % 10 % 10 %   10 %  x x      

XHB1.8.1. Localiza nun mapa as unidades e os elementos principais do relevo 
europeo e español. CAA 

100 % 30 % 80 %  20 %      x  x    
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Unidade 3. A hidrosfera: auga doce e auga salgada 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB1.5.1. Sitúa nun mapa físico as principais ríos, mares e océanos. CAA 80 % 30 % 80 % 10 % 10 %      x      

XHB1.6.1. Localiza nun mapa físico mundial : mares e océanos e ríos. CAA 80 % 30 % 80 % 10 % 10 %      x      

XHB1.6.1. Localiza en mapas físicos os ríos e mares máis importantes de Europa 
e España. CAA  

100 % 50 % 90 % 10 %       x      

B1.11.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas 
ambientais actuais, e localiza páxinas e recursos da web relacionados con eles. 
CAA, CD, CMCCT 

90 % 20 %    100 %     x x x    

 
 

Unidade 4. O tempo atmosférico. 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB.1.5.1. Coñece e describe os factores climáticos e os elementos do tempo a 
partir de mapas e datos estatísticos. CAA,CCL,CMCCT;SCSIE. 

50 % 30 % 80 % 10 % 10 %    x x   x    

XHB1. 9.1. Clasifica e localiza nun mapa os distintos climas de Europa. 90 % 25 %         x  x    

XHB1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas bioclimáticas do noso 
continente 

80 % 25 % 80 % 10 % 10 %        x    

XHB1.11.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas 
medioambientais actuais e localiza páxinas e recursos web directamente 
relacionados con eles. CD, CMCCT e CSIEE. 

90 % 20 %    100 %      x x    

 

Unidade 5. Os climas da Terra. 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB1.5.1. Sitúa nun mapa físico as principais climas do mundo e Europa. CAA 80 % 20 % 80 % 10 % 10 %      X      

XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo e 
reflictan os elementos máis importantes. CAA, CMCCT e CCIEE. 

50 % 10 % 50 % 10 % 10 % 30 %     X  X    

XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os tipos de clima de Europa. CAA 90 % 25 % 80 % 10 % 10 %      X      

XHB1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas bioclimáticas do noso 
continente. CAA 

90 % 25 % 90 %  10 %      X      

B1.11.1.Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a climas e 
conxuntos bioclimáticos e localiza páxinas e recursos web que están directamente 
relacionados con eles. CSIEE e CD. 

90 % 20 %    100 %      X X    
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Unidade 6. As paisaxes de climas temperados. 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os tipos de clima de Europa. CAA 90 % 20 % 90 % 10 %       X      

XHB1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas bioclimáticas do noso 
continente. CAA 

90 % 10 % 80 % 10 % 10 %        X    

XHB1.9.2. Explica as características fundamentais das paisaxes de climas 
temperados. CCL, CMCCT. 

70 % 30 % 90 % 10 10 %      X      

XH1.10.1. Localiza nun mapa e en imaxes de satélite de Europa os principais 
espazos naturais. CAA,CMCCT e CD. 

70 % 10 % 40 % 40 % 20 %        X    

XHB1.11.1. Identifica y analiza as consecuencias da relación entre acción humana 
e os problemas medioambientais. CAA, e CSIEE 

50 % 30 % 50 %   4O % 10 % 10 % X X   X X   

 

Unidade 7. As paisaxes de climas extremos. 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os tipos de clima de Europa e do mundo. 
CAA 

90 % 20 % 90 % 10 % 10 %      X      

XHB1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas bioclimáticas do noso 
continente e do mundo. CAA 

90 % 10 % 80 % 10 % 10 %        X    

XHB1.10.1. Localiza nun mapa e en imaxes de satélite os principais espazos 
naturais. CAA e CD 

70 % 10 % 40 % 40 % 20 %        X    

XHB1.11.1. Identifica y analiza as consecuencias da relación entre acción humana 
e os problemas medioambientais. CAA, e CSIEE. 

50 % 30 % 50 %   4O % 10 % 10 % X X   X X   

XHB1.9.2. Explica as características fundamentais das paisaxes de climas 
extremos. CCL CAA, CMCCT. 

70 % 30 % 90 % 10 10 %      X      

 

Unidade 8. Os problemas ambientais. 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB1.11.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas 
ambientais actuais, e localiza páxinas e recursos da web directamente 
relacionados con eles. CSC, CAA, CSIEE e CD. 

90 % 20 %    100 %      X X    

XHB1.11.1. Indica as consecuencias da relación entre a acción humana e os 
problemas medioambientais. C.SC, CAA, CCL e CMCCT. 

50 % 70 % 50 %   40 % 10 % 10 % X X   X X   

XHB1.11.1. Define “desenvolvemento sostible” e describe conceptos clave 
relacionados con o termo. CCL e CAA. 

80 % 10 % 70 % 10 % 20 %    X X       
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Unidade 9. A Prehistoria. 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes históricas. CSC e CAA 100 % 5 % 80 %  20 %   20 % X X       

XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes: restos 
materiais ou textuais. CSC e CAA 

100 % 5 % 80 %  20 %   20 %  X       

XHB3.2.3. Compara dous relatos a distintas escalas temporais sobre as pinturas 
prehistóricas. CSC e CAA. 

80 % 10 % 80 %  10 %  10 %   X X      

XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos 
salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e 
simultaneidade. CSC e CMCCT 

80 % 5 % 50 %  25 % 25 %    X       

XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada 
época. CSC e CCL 

70 % 10 % 90 %  10 %    X    X    

XHB3.6.1. Recoñece os cambios evolutivos ata chegar á especie humana. CSC 
CMCCT 

80 % 5 % 50 %  25 %  25 %    X      

XHB3.7.1. Distingue etapas dentro da historia antiga. CSC e CMCCT  50 % 5 % 90 %  10 %        X    

XHB3.8.1. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos 70 % 5 % 25 %  50 % 25 %       X    

XHB3.9.1. Explica a diferenza entre os dous períodos en que se divide a 
prehistoria e describe as características básicas da vida en cada un. CSC, CCL e 
CAA 

90 % 20 % 80 %  20 %    X X       

XHB3.9.2. Analiza a transcendencia da revolución neolítica e o papel da muller 
nela. CAA e CSC. 

90 % 15 % 90 %  10 %     X    X   

XHB3.10.1. Recoñece as funcións dos primeiros ritos relixiosos como os da "deusa 
nai". CSC e CCEC 

60 % 15 % 80 %  20 %    X X   X    
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Unidade 10. As primeiras civilización: Mesopotamia e Exipto. 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves 
xeográficos. CSC e CMCCT 

60 % 10 % 60 % 20 % 20 %    X    X    

XHB3.11.1. Describe formas de organización socio-económica e política, novas ata 
entón, como os imperios de Mesopotamia e de Exipto. CAA., CCL e CSC 

50 % 20 % 80 %  20 %     X       

XHB3.12.1. Diferencia entre as fontes prehistóricas (restos materiais e ágrafos) e 
as históricas (textos). CSC e CAA 

100 % 5 % 60 %  40 %    X X   X    

XHB3.13.1. Interpreta un mapa cronolóxico-xeográfico da expansión exipcia. CSC 
e CMCCCT. 

70 % 10 % 80 %  10 % 10 %     X  X    

XHB3.13.2. Describe as principais características das etapas históricas en que se 
divide Exipto. CSC e CCL 

50 % 10 % 80 %  10 %    X X       

XHB3.14.1. Explica como materializaban os exipcios a súa crenza na vida do alén. 
CSC,CCEC e CCL. 

90 % 20 % 80 %  10 %  10 %   X X      

XHB3.14.2. Realiza un mapa conceptual cos principais deuses do panteón exipcio. 
CSC, CCEC, CAA 

80 % 10 % 50 %   50 %       X    

XHB3.15.1. Localiza nun mapa os principais exemplos da arquitectura exipcia e da 
mesopotámica. CSC e CAA. 

100 % 5 % 50 %  50 %      X      

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

70 % 10 % 90 %  10 %    X    X    

 

Unidade 11. Grecia de polis a imperio. 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son 
herdanza do pasado. CSC e CCEC 

80 % 20 % 50 %  10 % 30 % 10 %  X X   X    

XHB3.16.1. Identifica trazos da organización socio-política e económica das polis 
gregas a partir de fontes históricas de diferentes tipos. CSC e CAA. 

70 % 20 % 90 %  10 %         X   

XHB3.16.2. Describe algunhas das diferenzas entre a democracia grega e as 
democracias actuais. CSC, CCL e CAA 

80 % 20 % 70 %   20 %  10 % X X    X   

XHB3.17.1. Localiza nun mapa as colonias gregas do Mediterráneo. CSC e CAA 100 % 10 % 90 %  10 %      X      

XHB3.18.1. Elabora un mapa do imperio de Alexandre CSC e CAA 100 % 5 % 50 %  50 %        X    

XHB3.18.2. Contrasta as accións políticas da Atenas de Pericles co imperio de 
Alexandre Magno. CSA e CAA 

50 % 10 % 80 % 10 % 10 %        X    

XHB3.2.3. Compara dous relatos a distintas escalas temporais sobre as 
conquistas de Alexandre. CSC e CAA 

50 % 5 % 40 %    20 %  X X   X    

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

70 % 10 % 90 %  10 %    X    X    
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Unidade 12. Colonizacións e pobos prerromanos. 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son 
herdanza do pasado. CSC e CCEC 

80 % 20 % 50 %  10 % 30 % 10 %  x x   X    

XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves 
xeográficos. CCL e CSC 

60 % 10 % 60 % 20 % 20 %    x    x    

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

70 % 10 % 90 %  10 %    x    x    

XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes históricas. CSC e CCEC 100 % 5 % 80 %  20 %   20 %         

XHB3.Emprega adecuadamente mapas para situar correctamente os diferentes 
pobos prerromanos na Península. CAA e CD. 

100 % 10 % 90 %  10 %      x  x    

XHB3. Describe as particularidades da organización social e económica e da vida 
cotiá dos iberos e dos celtas. CSC e CCEC. 

60 % 45 % 90 %  10 %    x x   x    

 
 

Unidade 13. Roma, da República ao Imperio. 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son 
herdanza do pasado. CSC e CCEC. 

80 % 15 % 50 %  10 % 30 % 10 %  X X   X    

XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, materiais ou 
textuais. CSC e CAA. 

100 % 5 % 80 %  20 %   20 %         

XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos 
salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e 
simultaneidade. CSC e CMCCT. 

80 % 5 % 50 %  25 % 25 %    X       

XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves 
xeográficos. CSC e CMCCT. 

60 % 10 % 60 % 20 % 20 %    X    X    

XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible do tema. CSC e 
CCL. 

70 % 10 % 90 %  10 %    X    X    

XHB3.20.1. Confecciona un mapa coas etapas da expansión de Roma. CAA e 
CSC. 

100 % 5 % 50 %  50 %        X X   

XHB3.20.2. Identifica diferenzas e semellanzas entre as formas de vida 
republicanas e as do imperio na Roma antiga. CCA, CSC e CCEC. 

60 % 50 % 60 % 10 % 10 % 20 %   X X   X    
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Unidade 14. O legado da Antigüidade. 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son 
herdanza do pasado. CSC e CCEC. 

80 % 40 % 50 %  10 % 30 % 10 %  X X   X    

XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible do tema. CSC e 
CCL. 

70 % 10 % 90 %  10 %    X    X    

XHB3.19.1. Explica as características esenciais da arte grega e a súa evolución no 
tempo. CLL, CSC e CCEC. 

60 % 20 % 50 %    20 %   X X      

XHB3.19.2. Dá exemplos representativos das áreas do saber grego, e discute por 
que se considera que a cultura europea parte da Grecia clásica. CCL, CMCCT, 
CAA, CSC e CCEC. 

60 % 20 % 40 %   50 % 10 %   X X  X    

XHB3.21.1. Compara obras arquitectónicas e escultóricas de época grega e 
romana. CAA, CSC e CCEC. 

70 % 10 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %    X  X    

 
 

Unidade 15. A Hispania romana. 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son 
herdanza do pasado. CSC e CCEC. 

80 % 20 % 50 %  10 % 30 % 10 %  X X   X    

XHB3.22.1. Fai un mapa da Península Ibérica onde se reflicten os cambios 
administrativos en época romana. CAA e CSC. 

100 % 10 % 40 % 20 % 20 %      X  X    

XHB3.22.2. Analiza exemplos do legado romano que sobreviven na actualidade. 
CAA, CSC e CCEC. 

80 % 30 % 40 %  30 %  30 %  X X X      

XHB3.22.3. Entende o que significou a romanización en distintos ámbitos sociais e 
xeográficos. CSCE CCEC. 

60 % 40 % 50 %   50 %   X X   X X   
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7.- Temporalización prevista. 
 

XEOGRAFÍA E HISTORIA 1º ESO. Curso 2019-2020 
 

Av. Mes Semana Unidade Didáctica 

1ª 

Setembro 
16 S - 20 S Presentación e avaliación inicial 

23 S - 27 S 
Unidade 1.- O Planeta Terra. 
 

Proba de avaliación 

Outubro 

30 S - 04 O 

07 O - 11 O 

14 O - 18 O 
Unidade 2.- O relevo da Terra. 

21 O - 25 O 

28 O - 01 N 
Unidade 3.- A hidrosfera: auga doce e auga salgada. 
 

Proba de avaliación 

Novembro 

04 N - 08 N 

11 N - 15 N 

18 N - 22 N 
Unidade 4.- O tempo atmosférico. 

25 N - 29 N 

Decembro 

02 D - 06 D Introdución á Historia e exercicios de cronoloxía. 
 

Unidade 9.- A Prehistoria. 
 

Proba de avaliación 

09 D - 13 D 

16 D - 20 D 

2ª 

Xaneiro 

06 X - 10 X 
Unidade 10.- As primeiras civilizacións: Mesopotamia e Exipto. 

13 X - 17 X 

20 X - 24 X Unidade 11.- Grecia, de polis a imperio. 
 

Proba de avaliación 27 X - 31 X 

Febreiro 

03 F - 07 F 
Unidade 12.- Colonizacións e pobos prerromanos. 

10 F - 14 F 

17 F - 21 F 
Unidade 13.- Roma, da República ao Imperio. 
 

Proba de avaliación 
24 F – 28 F 

Marzo 

02 M - 06 M 

09 M - 13 M 
Unidade 14.- O legado da Antigüidade. 

16 M - 20 M 

23 M - 27 M Unidade 15.- A Hispania romana. 
 

Proba de avaliación 

Abril 

30 M - 03 A 

3ª 

13 A - 17 A Unidade 5.- Os climas da Terra. 
 

Proba de avaliación 20 A - 24 A 

27 A - 01 M 
Unidade 6.- A paisaxes de climas temperados. 

Maio 

04 M - 08 M 

11 M - 15 M 
Unidade 7.- A paisaxes de climas extremos. 
 

Proba de avaliación 
18 M - 22 M 

25 M - 29 M 

Xuño 

01 X - 05 X Unidade 8.- Sociedade e ambiente. Entrega do traballo e 
presentación en clase. 08 X - 12 X 

15 X - 19 X Probas de avaliación e recuperación 

22 X - 26 X Avaliación final ordinaria 
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2.- 2º ESO - XEOGRAFÍA E HISTORIA. 

 
 A situación real dos nosos alumnos e a necesidade de poñer en práctica o sistema de avaliación continua 
precisa duns criterios básicos de coordinación: 

▪ Aprender de modo satisfactorio os aspectos físicos e políticos da Xeografía de Galicia, España e o resto 
do mundo. 

▪ Iniciarse na adquisición dun léxico ou vocabulario básico das Ciencias Sociais, facendo un pequeno 
dicionario propio que será materia de exame. 

▪ Aprender a utilizar a cronoloxía. 
▪ Realizar exercicios de localización de temas históricos sobre un mapa. Analizar a evolución política do 

mapa de Europa ao longo da historia. 
▪ Facer análise e comentarios de textos. 
▪ Aprender a manexar con corrección o libro de texto. 
▪ Facer controles de avaliación concretos e adaptados á materia impartida na clase. 

 
 

1.- Contribución ao desenvolvemento das competencias claves. 
 
A materia de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia de 1º de ESO contribúe, de forma clara e dependendo dos 
contidos propios de cada unidade programada á consecución das competencias claves desta etapa educativa. 
De forma xeral especifícanse neste apartado e concrétanse en cada unha das unidades. 
 

CCL Comunicación lingüística 

CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

CD Competencia dixital 

CAA Aprender a aprender 

CSC Competencias sociais e cívicas 

CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

CCEC Conciencia e expresións culturais 

 
1.1.- Competencia en comunicación lingüística: CCL 
 

▪ Interpretar textos de tipoloxía diversa, linguaxes icónicas, simbólicas e de representación. 
▪ Saber expresar axeitadamente as propias ideas e emocións, oralmente e por escrito. 
▪ Utilizar diferentes variantes do discurso, en especial a descrición e a argumentación. 
▪ Defender o punto de vista persoal con argumentos coherentes e pertinentes. 
▪ Elaborar definicións dos conceptos estudados, utilizando a terminoloxía máis axeitada en cada caso. 
▪ Manexar de forma axeitada as regras ortográficas 

 
1.2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: CMCCT 
 

▪ Interpretar escalas numéricas e gráficas. 
▪ Analizar e comparar a información cuantitativa de táboas, listaxes, gráficos e mapas. 
▪ Facer cálculos matemáticos sinxelos para calcular distancias e diferenzas horarias. 
▪ Ser capaz de identificar as relacións que existen entre o medio físico, espazo da xeografía, e as ciencias 

da natureza: bioloxía, xeoloxía, etc. 
 
1.3. Competencia dixital: CD 
 

▪ Obter información a través de fontes de distinta natureza: cartográficas, iconográficas, textuais, etc. 
▪ Utilizar os buscadores para localizar información en Internet, seguindo un criterio específico. 
▪ Analizar datos cuantitativos de táboas e gráficas. 
▪ Utilizar o encerado dixital e acceder a “Aula Virtual” para conseguir os apuntes e traballos colgados. 
▪ Ser capaz de remitir os exercicios solicitados e facelo cunha adecuada presentación. 

 
1.4. Competencia para aprender a aprender: CAA 
 

▪ Desenvolver o gusto pola aprendizaxe continua e a actualización permanente. 
▪ Buscar explicacións multicausais para comprender un fenómeno e avaliar as súas consecuencias. 
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▪ Anticipar posibles escenarios ou consecuencias das accións individuais e sociais. 
▪ Saber comunicar e expresar de forma efectiva os resultados do propio traballo. 

 
1.5. Competencias sociais e cívicas: CSC 
 

▪ Reflexionar de forma crítica sobre os feitos e problemas sociais e históricos. 
▪ Expresar as propias opinións de forma razoada e fundada. 
▪ Escoitar activamente; saber poñerse no lugar do outro e comprender o seu punto de vista. 
▪ Relacionarse, cooperar e traballar en equipo. 
▪ Comprender os valores democráticos. 
▪ Entender os comportamentos e as formas de vida en contextos históricos e/ou culturais distintos do 

propio. 
▪ Escoitar, analizar e ter en conta opinións distintas á propia con sensibilidade e espírito crítico. 

 
1.6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: CSIEE 
 

▪ Comprender as actividades presentadas e planificar a estratexia máis axeitada para resolvelas. 
▪ Saber argumentar de forma lóxica e coherente os propios puntos de vista. 
▪ Tomar decisións e saber escoller a maneira de recuperar a información máis axeitada en cada caso. 
▪ Facer un seguimento das aprendizaxes realizadas. 

 
1.7. Conciencia e expresións culturais: CCEC 
 

▪ Desenvolver a sensibilidade para gozar con distintas expresións do patrimonio natural e cultural. 
▪ Valorar a importancia do patrimonio para acceder ao coñecemento das sociedades do pasado. 
▪ Interesarse por contribuír á conservación do patrimonio cultural e artístico. 
▪ Comprender a achega que as diferentes culturas fixeron á evolución da humanidade. 

 
 

2.- Obxectivos. 
 
A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas 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. 
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▪ 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 lingüístico, cultural, histórico e artístico de 
Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural 
como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao 
exercicio deste dereito. 

 

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

 
Obxectivos didácticos. 

 
▪  Ordenar os acontecementos históricos en eixes cronolóxicos e localizalos no espazo coa fin de adquirir 

unha perspectiva global da evolución histórica da Humanidade que teña en conta os procesos de cambio 
e de permanencia. CMCCT, CSC.CAA. 

▪ Describir a evolución de Europa e Hispania tras a fragmentación do Imperio romano prestándolle 
especial atención ao imperio carolinxio e analizar os elementos que, tras a morte de Carlomagno, 
propiciaron o nacemento do feudalismo. CLL,CSC,CAA. 

▪ Caracterizar a orixe e evolución do reino suevo de Galicia, os seus trazos sociais, económicos e políticos 
máis destacados e os motivos da súa desaparición. CCL, CSC, CAA. 

▪ Coñecer as orixes do Islam, a conquista musulmá da Península e a evolución histórica de al-Ándalus. 
CCL,CSC,CAA. 

▪ Explicar a composición e os trazos distintivos dos distintos estamentos da sociedade medieval: xeito de 
vida, nivel de riqueza, actividades económicas, etc. e as características do feudo. CCL,CSC,CAC 

▪ Describir as características da monarquía feudal e caracterizar os pactos de fidelidade e vasalaxe que 
establecían os distintos grupos sociais que integraban o sistema feudal. CCL,CSC,CAA 

▪ Coñecer as orixes da cidade medieval e caracterizar a composición e as formas de vida dos distintos 
grupos sociais que habitaban a cidade medieval, facendo especial fincapé na nova clase social: a 
burguesía. CCL,CSC,CAA 

▪ Describir a situación de Europa na Baixa Idade Media prestándolles especial atención ás causas das 
crises que viviu o territorio europeo neste período. CCL,CSC,CAA 

▪ Explicar os trazos distintivos da arte románica e da arte gótica en Europa e na Península Ibérica nas 
súas diversas manifestacións: arquitectura, escultura e pintura. CCEC, CLL, CSIEE. 

▪ Analizar as causas, a evolución e as diferentes fases da expansión territorial dos primeiros reinos 
cristiáns peninsulares así como o proceso de repoboamento dos territorios ocupados, localizando no 
mapa as etapas máis importantes e prestándolle unha atención especial á conquista e repoboación do 
territorio galego. CCL,CSC,CAA. 

▪ Identificar as características e a evolución dos reinos cristiáns desde as súas orixes no século VIII até 
finais da Idade Media. CAA,CSC. 

▪ Describir a forma de goberno e as institucións dos Estados cristiáns da Península e a súa evolución ao 
longo da Idade Media. CCL,CSC,CAA. 

▪ Identificar a distribución da poboación no planeta, España e Galicia, entender o concepto de densidade 
de poboación e especificar os factores que condicionan a distribución da poboación (factores físicos, 
políticos, históricos e económicos). CM CCT,CSC,CD,CAA. 

▪ Explicar as consecuencias do progresivo envellecemento da poboación mundial e valorar as posibles 
consecuencias dos desequilibrios actuais e futuros. CSC,CSIEE,CAA. 

▪ Reflexionar sobre as consecuencias que xeran os movementos migratorios nos territorios emisores e 
receptores de inmigrantes, valorando a necesidade de adoptar políticas migratorias que favorezan a 
integración e que eviten os conflitos entre a sociedade emisora e receptora. CCEC, CLL, CSIEE, CSC 

▪ Caracterizar a cidade actual, prestándolle especial atención á morfoloxía e ás funcións urbanas e 
describir a tipoloxía e a xerarquía mundial de cidades. CMCCT,CSC,CSIEE. 
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▪ Valorar o impacto medioambiental da acción humana sobre o medio e asumir pautas de conduta acordes 
co desenvolvemento sostible, a conciencia medioambiental e o respecto ao medio natural. 
CSC,CD,CSIEE,CAA,CCL. 

 
 

3.- Programación das Unidades Didácticas. 
 
 

Bloque I.- HISTORIA. 
 

Unidade 1.- A fragmentación do mundo antigo. 
 
1.1.- Competencias clave: CCL, CMCCT, CD, CAA, CSC,CSIEE, CCEC 
 

▪ Competencia en comunicación lingüística 
▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
▪ Competencia dixital. 
▪ Aprender a aprender. 
▪ Competencias sociais e cívicas 
▪ Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
▪ Competencia en conciencia e expresións culturais 

 
1.2.- Obxectivos didácticos: 
 

▪ Explicar e situar cronoloxicamente as principais etapas da Idade Media e do proceso de descomposición 
do Imperio romano de Occidente. 

▪ Analizar os pobos xermánicos: formación, organización, formas de vida e cultura. 
▪ Estudar un dos reinos xermánicos: os visigodos. 
▪ Explicar o proceso de ruralización a causa da destrución das cidades e as consecuencias culturais e 

económicas que se derivan disto. 
▪ Caracterizar a orixe e a evolución do reino suevo de Galicia e os aspectos fundamentais da súa 

organización social, política e económica. 
▪ Situar a orixe do Imperio bizantino e expor a importancia do emperador Xustiniano no seu 

desenvolvemento. 
▪ Describir as características culturais do Imperio bizantino e comparalas coas propias doutras culturas. 
▪ Identificar a orixe do Imperio carolinxio e expor a importancia da figura de Carlomagno, coas 

repercusións que o seu legado ten na Europa actual. 
▪ Identificar as orixes da sociedade feudal e definir as relacións entre señores e campesiños. 
▪ Explicar os trazos característico do Islam, describir a súa orixe e as súas achegas culturais e artísticas. 

 
1.3.- Contidos: 
 

1.- Que aconteceu co antigo Imperio Romano? 
1.1.- A fin do Imperio Romano de Occidente. 
1.2.- A formación dos reinos xermánicos. 
1.3.- O mantemento do Imperio de Oriente e a irrupción do Islam. 

2.- O reino suevo de Galicia. 
2.1.- A chegada dos suevos. 
2.2.- A evolución do reino suevo de Galicia. 
2.3.- O problema relixioso. 
2.4.- Sociedade e economía. 

3.- Un reino xermánico: os visigodos en Hispania. 
3.1.- A formación do reino visigodo de Toledo. 
3.2.- A organización do reino. 
3.3.- A cultura e a arte visigóticas. 

4.- A ruralización. 
4.1.- Da cidade ao campo: a ruralización. 
4.2.- A encomendación. 
4.3.- A vida na aldea. 

5.- Bizancio, o Imperio romano en Oriente. 
5.1.- A época de Xustiniano. 
5.2.- A orientalización do Imperio. 
5.3.- O declive de Bizancio. 

6.- O Imperio carolinxio. 
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6.1.- O reino dos francos. 
6.2.- Carlomagno, emperador. 
6.3.- O renacemento carolinxio. 

7.- Como gobernou o seu imperio Carlomagno? 
7.1.- Organizar e administrar o Imperio. 
7.2.- Un sistema de fidelidades persoais. 
7.3.- Cara á Europa feudal. 

8.- A aparición do Islam. 
8.1.- Arabia, o país de Mahoma. 
8.2.- Mahoma, profeta dunha nova relixión. 
8.3.- Que é o Islam? 

 
1.4.- Criterios de avaliación: 

 
▪ 1. Establecer o paso da Idade Antiga á Idade Media. 
▪ 2. Expor a nova situación económica, social e política dos reinos xermánicos. 
▪ 3. Explicar o Imperio bizantino como continuación do Imperio romano de Oriente. 
▪ 4. Describir o Imperio carolinxio como último intento de reconstrución do Imperio de Occidente. 
▪ 5. Expor o nacemento dunha nova relixión: o Islam. 

 
1.5.- Estándares de aprendizaxe e competencias clave: 
 

▪ 1.1. Explica e sitúa cronoloxicamente as principais etapas da Idade Media e o proceso de 
descomposición do Imperio romano de Occidente. CCL, CAA. 

▪ 2.1. Analiza os pobos xermánicos: formación, organización, formas de vida e cultura. CCEE, CSIEE, 
CAA. 

▪ 2.2. Estuda un dos reinos xermánicos: orixe, organización, formas de vida e cultura. CCEE, CSC. 
▪ 2.3. Explica o proceso de ruralización a causa da destrución das cidades e que consecuencias culturais 

e económicas se derivan disto. CCEE, CCL,CAA. 
▪ 3.1. Sitúa a orixe do Imperio bizantino e expón a importancia do emperador Xustiniano no seu 

desenvolvemento. CCEE,CSC. 
▪ 3.2. Expón as características culturais do Imperio bizantino (xeito de distribución, economía, relixión e 

arte) e compáraas coas propias doutras culturas. CCEE,CD,CSIEE. 
▪ 4.1. Sitúa a orixe do Imperio carolinxio e expón a importancia da figura de Carlomagno coas 

repercusións que o seu legado ten na Europa actual. CCEE, CSC. 
▪ 4.2. Identifica as orixes da sociedade feudal e define as relacións entre señores e campesiños. 

CCEE,CSC. 
▪ 5.1. Explica as principais características do Islam, describe a súa orixe e as súas implicacións culturais e 

artísticas. CCEE, CSC. 
 
1.6.- Descritores e competencias clave: 
 

▪ 1.1. Observa un eixe cronolóxico relativo ás etapas da Idade Media e á fragmentación do Imperio 
Romano e coñece os seus sucesos principais. CCL, CAA. 

▪ 1.1. Desenvolve a formación das novas entidades políticas e culturais do antigo territorio do Imperio 
romano. CCL, CAA. 

▪ 2.1. Identifica os límites xeográficos e cronolóxicos dos reinos xermánicos. CCEE, CSIEE, CAA. 
▪ 2.1. Compara o modo de vida dos reinos xermánicos e dos romanos. CCEE, CSIEE, CAA. 
▪ 2.2. Analiza o reino visigodo: formación, organización, formas de vida e cultura. CCEE, CSC. 
▪ 2.2. Identifica a orixe dos suevos e describe con detalle as zonas que ocuparon á súa chegada a Galicia 

e a súa posterior expansión territorial. CCEE, CSC. 
▪ 2.3. Enumera as características dunha comunidade rural (tipo de economía e actividades 

desempeñadas) e compáraas coa vida urbana en Roma. CCEE, CCL,CAA. 
▪ 2.3. Expón mediante un exercicio imaxinativo a relación señor-campesiño. CCEE, CCL,CAA. 
▪ 2.3. Explica a importancia da relación entre cultura e relixión na época visigoda e identifica os elementos 

distintivos da súa arte. CCEE, CCL,CAA. 
▪ 3.1. Explica a orixe do Imperio bizantino, situación xeográfica e épocas nas que se divide a súa vixencia. 

CCEE,CSC. 
▪ 3.1. Desenvolve o proceso de helenización que tivo lugar no Imperio bizantino. CCEE,CSC. 
▪ 3.2. Identifica os trazos característicos da relixión cristiá no Imperio bizantino e compáraos cos propios 

da relixión católica. CCEE,CD,CSIEE. 
▪ 3.2. Analiza a partir dun debuxo as características da capital de Bizancio aludindo á súa situación e 

actividade comercial. CCEE,CD,CSIEE. 
▪ 3.2. Compara a distribución da capital de Bizancio, considerada a nova Roma, coa distribución da antiga 
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Roma. CCEE,CD,CSIEE. 
▪ 4.1. Explica as raíces do Imperio Carolinxio. CCEE, CSC. 
▪ 4.1. Describe a figura de Carlomagno, a importancia do seu reinado, a súa forma de goberno e a súa 

repercusión sobre a cultura da Europa Occidental. CCEE, CSC. 
▪ 4.2. Analiza o sistema de fidelidades instaurado por Carlomagno como orixe da sociedade feudal. 

CCEE,CSC. 
▪ 5.1. Expón que é o Islam, a importancia do Corán, piares e preceptos e coñece quen era Mahoma e os 

feitos máis relevantes da súa vida. CCEE, CSC. 
▪ Describe as diferentes partes da mesquita e explica a súa función. CCEE, CSC. 

 
1.7.- Contidos mínimos: 
 

▪ Identifica, sitúa e caracteriza as etapas básicas da Idade Media. 
▪ Explica o proceso de descomposición do Imperio romano, identifica e sitúa no espazo e no tempo as tres 

grandes civilizacións que xurdiron no seu territorio: os reinos xermánicos, o Imperio Bizantino e o Islam. 
▪ Sintetiza os caracteres xerais dos reinos xermánicos, e os cambios e continuidades que estableceron co 

modelo organizativo do Imperio romano, con especial incidencia no proceso de ruralización. 
▪ Resume as etapas básicas da evolución histórica de Hispania neste período: a invasión dos pobos 

xermánicos, a formación do reino suevo de Galicia e o dominio do reino visigodo de Toledo. 
▪ Elabora un sinxelo esquema sobre as etapas da evolución histórica do Imperio Bizantino. 
▪ Enumera as medidas políticas, relixiosas e culturais que adoptou Carlomagno durante o seu reinado. 
▪ Analiza o sistema de fidelidades instaurado por Carlomagno como orixe da sociedade feudal. 
▪ Resume onde, cando e como xurdiu o Islam e explica os principios básicos desta nova relixión. 
▪ Define, sitúa e aplica correctamente os conceptos específicos desta unidade. 

 
1.8.- Temporalización: 
 

▪ Oito sesións. 
 
1.9.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

▪ Observación do traballo diario na aula. 
▪ Recollida e valoración das actividades realizadas no caderno de clase. 
▪ Elaboración dun eixe cronolóxico cos feitos históricos fundamentais desta unidade. 
▪ Elaboración e comentario de mapas históricos sobre a evolución dos reinos xermánicos, o Imperio 

Bizantino e o Islam. 
▪ Lectura e iniciación ao comentario de textos históricos sobre este período. 
▪ Proba escrita na que se recollen os contidos mínimos indicados. 

 
 

Unidade 2.- Al-Ándalus. 
 
2.1.- Competencias clave: CCL, CMCCT, CD, CAA, CSC,CSIEE, CCEC 
 

▪ Competencia en comunicación lingüística 
▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
▪ Competencia dixital. 
▪ Aprender a aprender. 
▪ Competencias sociais e cívicas 
▪ Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
▪ Competencia en conciencia e expresións culturais 

 
2.2.- Obxectivos didácticos: 
 

▪ Explicar o proceso de expansión do Islam no mundo e en al-Ándalus. 
▪ Saber identificar as distintas etapas da súa historia. 
▪ Analizar a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns, nos seus aspectos socio-económicos, políticos e 

culturais. 
▪ Comprender o proceso das conquistas e a repoboación na Península Ibérica. 
▪ Caracterizar a sociedade e as diferentes formas de goberno existentes nas distintas etapas de al-

Ándalus ao longo dos séculos de dominación musulmá. 
▪ Describir as actividades económicas e o seu xeito de organización. 
▪ Recoñecer as características da arte islámica e andalusí. 
▪ Identificar os monumentos de época andalusí que se conservan no noso territorio. 
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▪ Explicar os trazos da cultura islámica e valorar a súa riqueza en al-Ándalus. 
▪ Recoñecer a importancia da herdanza musulmá no noso patrimonio. 
▪ Comprender os conceptos clave da época en cuestión. 
▪ Coñecer a época a través do comentario de textos e a observación de imaxes e debuxos. 
▪ Situar no espazo e no tempo os sucesos principais relativos á orixe e expansión do Islam. 

 
2.3.- Contidos: 
 

1.- Como se expandiu o Islam? 
1.1.- A expansión do Islam (622-846). 
1.2.- A organización do Califato. 
1.3.- O esplendor económico e cultural. 

2.- A conquista de al-Ándalus. 
2.1.- A debilidade da monarquía visigoda. 
2.2.- A conquista militar. 
2.3.- A integración de al-Ándalus no Imperio islámico. 
2.4.- Emirato dependente e Emirato independente. 

3.- A evolución de al-Ándalus. 
3.1.- O Califato de Córdoba (929-1031). 
3.2.- Os reinos de taifas (1031-1248). 
3.3.- O reino nazarí de Granada (1238-1492). 

4.- A agricultura andalusí. 
4.1.- O cultivo das terras. 
4.2.- Os sistemas de regadío. 

5.- As cidades de al-Ándalus. 
5.1.- Unha sociedade urbana. 
5.2.- Artesanía e comercio. 

6.- A cultura islámica. 
6.1.- O desenvolvemento das artes, das letras e das ciencias. 
6.2.- Os avances científicos e técnicos. 

7.- A arte andalusí. 
7.1.- O predominio da arquitectura. 
7.2.- A arquitectura de al-Ándalus 

 
2.4.- Criterios de avaliación: 
 

▪ 1. Explicar o proceso de expansión do Islam no mundo e en al-Ándalus e saber identificar as distintas 
etapas da súa historia. 

▪ 2. Analizar a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns, nos seus aspectos socio-económicos, políticos 
e culturais e comprender o proceso das conquistas e a repoboación na Península Ibérica. 

▪ 3. Caracterizar a sociedade e as diferentes formas de goberno existentes nas distintas etapas de al-
Ándalus ao longo dos séculos de dominación musulmá, aludindo ás súas actividades económicas e ao 
seu xeito de organización. 

▪ 4. Recoñecer as características da arte islámica e andalusí e identificar os monumentos de época 
andalusí que se conservan no noso territorio. 

▪ 5. Explicar os trazos da cultura islámica, valorar a súa riqueza en al-Ándalus e recoñecer a importancia 
da herdanza musulmá no noso patrimonio. 

 
2.5.- Estándares de aprendizaxe e competencias clave: 
 

▪ 1.1. Comprende as orixes do Islam e o seu alcance posterior e interpreta mapas e eixes cronolóxicos 
que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na Península Ibérica. CAA, CCL. 

▪ 1.2. Explica a importancia de al-Ándalus na Idade Media. CAA,CCL,CCEE. 
▪ 2.1. Describe aspectos clave da economía, a organización social, a cultura e a arte de al-Ándalus. 

CCEE, CCL, CSC. 
▪ 3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos relevantes na historia de al-Ándalus e sitúaos na súa 

etapa correspondente. CAA, CCEE, CD. 
▪ 4.1. Coñece as novidades culturais que introduciron os árabes na Península Ibérica coa súa chegada e 

os beneficios que isto supuxo. CMCCT, CCEE, CSIEE. 
▪ 5.1. Describe as características da arte islámica. CCEE, CAA. 

 
2.6.- Descritores e competencias clave: 
 

▪ 1.1. Recoñece nun mapa a situación xeográfica da orixe do Islam e da posterior expansión. CAA, CCL. 
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▪ 1.1. Argumenta as razóns polas que os pobos conquistados se islamizaron sen necesidade de 
persecución. CAA, CCL. 

▪ 1.2. Explica a expansión cultural e comercial dos musulmáns e a súa incidencia na Península Ibérica e 
no Mediterráneo. CAA,CCL,CCEE. 

▪ 1.2. Identifica e expón as causas da invasión da Península Ibérica por parte dos musulmáns do norte de 
África na época da monarquía visigoda. CAA,CCL,CCEE. 

▪ 2.1. Explica as causas polas que se produciu a independencia de Córdoba respecto ao Califato de 
Bagdad. CCEE, CCL, CSC 

▪ 2.1. Explica o xeito de organización política e administrativa do Califato e como isto inflúe na súa 
prosperidade económica. CCEE, CCL, CSC 

▪ 2.1. Describe, a partir dunha imaxe, as edificacións dunha cidade andalusí e as súas funcións. CCEE, 
CCL, CSC 

▪ 3.1. Sitúa espazo -temporalmente os feitos máis significativos relativos á historia de al-Ándalus. CAA, 
CCEE, CD. 

▪ 3.1. Compara a etapa do Califato, dos reinos de taifas e do reino nazarí. CAA, CCEE, CD. 
▪ 3.1. Recoñece a través dunha imaxe un feito referente ao Califato de Abd al-Rahman III. CAA, CCEE, 

CD. 
▪ 3.1. Describe todo o relativo á agricultura de al-Ándalus: novidades, sistemas empregados e tipos de 

cultivo. CAA, CCEE, CD. 
▪ 4.1. Expón a importancia das cidades en al-Ándalus, os diferentes grupos sociais que as formaban e as 

actividades que se desempeñaban. CMCCT, CCEE, CSIEE. 
▪ 4.1. Explica, a través dun exercicio imaxinativo, o xeito de funcionamento das innovacións que 

introduciron os árabes no mundo rural. . CMCCT, CCEE, CSIEE. 
▪ 4.1. Identifica os factores fundamentais na difusión da sabedoría en al-Ándalus, a contribución dos 

emires e califas a isto e as súas achegas principais ás ciencias e á cultura. . CMCCT, CCEE, CSIEE. 
▪ 5.1. Sabe recoñecer as características que ten a arquitectura andalusí e identificar de que época serían 

propias. CCEE, CAA. 
▪ Enumera e describe os diferentes tipos de arcos e decoración ornamental andalusís. CCEE, CAA. 
▪ Analiza, a partir dunha imaxe, os elementos e a finalidade dunha obra arquitectónica da época de al-

Ándalus. CCEE, CAA. 
▪ Caracteriza o Palacio de Medina Azahara a partir da análise detallada dun plano e a consulta a unha 

páxina web. CCEE, CAA. 
 
2.7.- Contidos mínimos: 
 

▪ Identifica e sitúa as fases do proceso de expansión do Islam, e deduce as repercusións do mesmo sobre 
a distribución das grandes relixións no mundo actual. 

▪ Resume as causas da rápida conquista musulmá da Península Ibérica. 
▪ Identifica, sitúa e caracteriza as grandes etapas da evolución política e territorial de al-Ándalus. 
▪ Explica os trazos básicos da economía andalusí e enumera as achegas realizadas polos musulmáns. 
▪ Caracteriza a sociedade andalusí e identifica os grupos que a compuñan. 
▪ Sintetiza as achegas culturais e artísticas de al-Ándalus e cita obras de arte representativas. 
▪ Define, sitúa e aplica correctamente os conceptos específicos desta unidade. 

 
2.8.- Temporalización: 
 

▪ Seis sesións. 
 
2.9.- Procedementos e instrumentos de avaliación 
 

▪ Observación do traballo diario na aula. 
▪ Recollida e valoración das actividades realizadas no caderno de clase. 
▪ Elaboración de mapas históricos sobre a evolución de al-Ándalus. 
▪ Lectura e iniciación ao comentario de textos históricos sobre este período. 
▪ Proba escrita na que se recollen os contidos mínimos indicados. 

 
 

Unidade 3.- A Europa feudal. 
 
3.1.- Competencias clave: CCL, CMCCT, CD, CAA, CSC,CSIEE, CCEC 
 

▪ Competencia en comunicación lingüística 
▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
▪ Competencia dixital. 
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▪ Aprender a aprender. 
▪ Competencias sociais e cívicas 
▪ Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
▪ Competencia en conciencia e expresións culturais 

 
3.2.- Obxectivos didácticos: 
 

▪ Identificar os factores que propiciaron a aparición e o desenvolvemento do feudalismo tras a morte de 
Carlomagno. 

▪ Explicar a organización social típica do feudalismo e as súas consecuencias económicas e sociais. 
▪ Describir a composición dos estamentos da sociedade medieval e os seus trazos distintivos. 
▪ Expor os pactos de fidelidade e vasalaxe dos distintos grupos sociais que integraban o sistema feudal. 
▪ Analizar a nova situación social, política e cultural na época do feudalismo: estrutura e organización, 

xeitos de vida e relación coa Igrexa. 
▪ Estudar a clase social fundamental que sostén o sistema feudal: o campesiñado. 
▪ Entender o concepto de crise e as súas consecuencias económicas e sociais. 
▪ Analizar gráficos que permiten afondar na organización social e económica da época. 
▪ Elaborar relatos e debuxos referentes á época por medio dun exercicio imaxinativo. 
▪ Interpretar esquemas e realizar táboas que permiten unha maior visualización do período referido. 
▪ Comprender e definir os conceptos clave do tema. 

 
3.3.- Contidos: 
 

1.- Como se organizaba a sociedade medieval? 
1.1.- Un período de inseguridade. 
1.2.- A vasalaxe, base do feudalismo. 
1.3.- A sociedade estamental. 

2.- A monarquía feudal. 
2.1.- O carácter sagrado e patrimonial. 
2.2.- Os poderes do rei. 
2.3.- Reis e emperadores. 

3.- Os privilexiados: a nobreza. 
3.1.- Os nobres: cabaleiros e damas. 
3.2.- A vida no castelo 
3.3.- Vida e actividades dos cabaleiros. 

4.- Os privilexiados: o clero. 
4.1.- A Igrexa regulaba a vida social. 
4.2.- Unha institución rica e influente. 
4.3.- A organización da Igrexa. 
4.4.- A vida nos mosteiros: o clero regular. 

5.- O feudo: señores e campesiños. 
5.1.- Os señores vivían das rendas señoriais. 
5.2.- Os campesiños traballaban as terras. 

6.- Por que eran tan dura a vida dos campesiños? 
6.1.- Os labores do campo. 
6.2.- Producir para o consumo diario. 
6.3.- Como transcorría o ano dos campesiños. 

 
3.4.- Criterios de avaliación: 
 

▪ 1. Identificar os factores que propiciaron a aparición e o desenvolvemento do feudalismo tras a morte de 
Carlomagno, explicar a organización social feudal e as súas consecuencias económicas e sociais. 

▪ 2. Explicar a composición dos estamentos da sociedade medieval, os seus trazos distintivos e os pactos 
de fidelidade e vasalaxe dos distintos grupos sociais que integraban o sistema feudal. 

▪ 3. Analizar a nova situación social, política e cultural na época do feudalismo: estrutura e organización, 
xeitos de vida e relación coa Igrexa. 

▪ 4. Estudar a clase social fundamental que sostén o sistema feudal: o campesiñado. 
▪ 5. Entender o concepto de crise e as súas consecuencias económicas e sociais. 

 
3.5.- Estándares de aprendizaxe e competencias clave: 
 

▪ 1.1. Caracteriza o feudalismo como o novo xeito de organización e goberno da sociedade tras a 
descomposición do Imperio carolinxio. CAA, CCL, CCEE, CSC. 

▪ 2.1. Expón a sociedade feudal e os seus compoñentes, a súa organización económica, a importancia da 
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figura do rei. CCEE, CSC, CCL, CAA. 
▪ 3.1. Explica a situación de Europa tras a fragmentación do Imperio de Carlomagno: a división en reinos e 

o nacemento do Sacro Imperio Romano Xermánico. CCEE, CAA, CSC. 
▪ 3.2. Coñece os trazos fundamentais da vida cotiá na sociedade feudal: a importancia da Igrexa e a súa 

estrutura xerárquica e a figura do campesiño. CCEE, CSC, CAA. 
▪ 3.3. Describe como era un castelo medieval e como vivían os seus habitantes, facendo especial fincapé 

nas actividades que realizaba o señor do castelo. CSC, CAA, CCEE. 
▪ 4.1. Explica a importancia do campesiñado na sociedade feudal: administración dos campos, actividades 

desempeñadas, dereitos e deberes e relación cos señores. CSC, CCEE, CCL. 
▪ 5.1. Comprende o impacto dunha crise demográfica e económica nas sociedades medievais europeas. 

CCEE, CAA, CSIEE. 
 
3.6.- Descritores e competencias clave: 
 

▪ 1.1. Explica detalladamente que é o feudalismo a partir dos conceptos clave que a el se refiren. CAA, 
CCL, CCEE, CSC. 

▪ 1.1. Analiza a relación entre as invasións dos séculos IX e X e o nacemento do feudalismo. CAA, CCL, 
CCEE, CSC. 

▪ 1.1.Coñece a organización da sociedade feudal: xerarquía e diferenza entre os estamentos. CAA, CCL, 
CCEE, CSC. 

▪ 2.1. Fai, a través dun exercicio imaxinativo, unha aproximación ao pacto de vasalaxe e á relación entre 
monarca e nobre. CCEE, CSC, CCL, CAA. 

▪ 2.1. Explica o papel do rei na sociedade feudal e diferénciao do papel que tiña o emperador dentro da 
Cristiandade. CCEE, CSC, CCL, CAA. 

▪ 2.1. Comenta un texto de Afonso X no que se expón o carácter sagrado do rei. CCEE, CSC, CCL, CAA. 
▪ 2.1. Coñece as insignias reais e sábeas identificar nunha imaxe referente a Carlos IV. CCEE, CSC, CCL, 

CAA. 
▪ 2.1. Aproxímase á figura nobiliaria do cabaleiro mediante un exercicio imaxinativo. CCEE, CSC, CCL, 

CAA. 
▪ 2.1. Explica os trazos principais da vida cabaleiresca: a guerra, os torneos e as xustas e tamén o amor 

cortés. CCEE, CSC, CCL, CAA. 
▪ 3.1. Identifica nun mapa os principais reinos no século XI e os seus trazos comúns. CCEE, CAA, CSC. 
▪  Explica o Sacro Imperio Romano: creación e papel do emperador. CCEE, CAA, CSC. 
▪ 3.2. Expón o papel da Igrexa na Idade Media, a súa influencia na vida cotiá da comunidade e as normas 

relixiosas que a rexían. CCEE, CSC, CAA. 
▪ 3.2. Coñece a organización xerárquica da sociedade e da Igrexa e explica a función e as relacións entre 

os seus compoñentes. CCEE, CSC, CAA. 
▪ 3.3. Analiza un castelo medieval: situación, descrición das súas construcións, actividades que nel se 

desempeñaban e exemplifícao nun caso concreto. CSC, CAA, CCEE. 
▪ 4.1. Define o termo feudo, coñece os seus elementos e o procedemento para ser señor dun deles e os 

dereitos deste último. CSC, CCEE, CCL. 
▪ 4.1. Expón a figura do campesiño, os seus dereitos e as diferenzas entre un libre e un servo, e enumera 

as súas obrigas a partir dun texto da época. CSC, CCEE, CCL. 
▪ 4.1. Analiza a vida do campesiño facendo referencia á administración dos campos, o tipo de agricultura 

que practicaban, os instrumentos que utilizaban e a súa vestimenta. CSC, CCEE, CCL. 
▪ 5.1. Interpreta un texto relativo ás malas colleitas expondo as súas causas e consecuencias, o tipo de 

vida que disto se derivou e a diferenza respecto ás situacións actuais. CCEE, CAA, CSIEE. 
 
3.7.- Contidos mínimos: 
 

▪ Resume os factores que propiciaron o desenvolvemento do sistema feudal. 
▪ Explica en que consiste a vasalaxe, as partes implicadas e as obrigas mutuas que contraían. 
▪ Sintetiza os trazos definitorios e a organización da sociedade feudal. 
▪ Explica a composición, as funcións e os modos de vida característicos de cada un dos tres estamentos 

da sociedade feudal: a nobreza, o clero e o terceiro estado. 
▪ Valora a importancia teórica e o papel real das monarquías feudais europeas. 
▪ Explica a organización da Igrexa na Idade Media e a súa importancia na vida social e política. 
▪ Describe a organización e funcionamento dun feudo e analiza as relacións entre señores e campesiños. 
▪ Define, sitúa e aplica correctamente os conceptos específicos desta unidade. 

 
3.8.- Temporalización: 
 

▪ Seis sesións. 
3.9.- Procedementos e instrumentos de avaliación 
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▪ Observación do traballo diario na aula. 
▪ Recollida e valoración das actividades realizadas no caderno de clase. 
▪ Elaboración de mapas históricos sobre a Europa dos séculos VIII a X. 
▪ Elaboración dun esquema / mapa conceptual sobre a vasalaxe e a pirámide feudal. 
▪ Descrición e comentario de debuxos, planos ou ilustracións sobre un castelo e un feudo. 
▪ Lectura e iniciación ao comentario de textos históricos sobre este período. 
▪ Proba escrita na que se recollen os contidos mínimos indicados. 

 
 

Unidade 4.- A orixe dos primeiros reinos peninsulares (séculos VIII-XIII). 
 
4.1.- Competencias clave: CCL, CMCCT, CD, CAA, CSC,CSIEE, CCEC 
 

▪ Competencia en comunicación lingüística 
▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
▪ Competencia dixital. 
▪ Aprender a aprender. 
▪ Competencias sociais e cívicas 
▪ Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
▪ Competencia en conciencia e expresións culturais 

 
4.2.- Obxectivos didácticos: 
 

▪ Explicar a importancia dos reinos cristiáns da Península Ibérica durante a Idade Media e a súa evolución. 
▪ Expor o desenvolvemento dos reinos de León e de Castela. 
▪ Describir a evolución do reino de Galicia do século VIII ao XIII. 
▪ Identificar e describir a orixe e evolución dos condados e os reinos pirenaicos. 
▪ Entender a importancia do Camiño de Santiago na Idade Media e valorar a achega cultural das 

comunidades peregrinas. 
▪ Comprender que eran as repoboacións, como se realizaron e de que forma evolucionaron. 
▪ Expor a ofensiva territorial dos reinos cristiáns entre os séculos XI e XII e a consecuente evolución das 

fronteiras dos seus reinos. 
▪ Describir os trazos básicos da economía e a organización social de Galicia nos inicios da Idade Media. 
▪ Situar no espazo e no tempo os sucesos principais relativos á formación dos primeiros reinos 

peninsulares. 
▪ Comentar textos e observar imaxes e debuxos que reflicten os elementos fundamentais desta época. 
▪ Organizar a información en esquemas e táboas. 
▪ Coñecer a importancia de certos personaxes destacados relacionados co período histórico estudado, 

entre eles o Cid Campeador. 
▪ Elaborar relatos que se refiran á época por medio dun exercicio imaxinativo. 

 
4.3.- Contidos: 
 

1.- Como se formaron os primeiros reinos e condados cristiáns? 
1.1.- A formación do reino de Asturias. 
1.2.- A Marca Hispánica e os primeiros condados e reinos pirenaicos. 

2.- De reino de Asturias a reino de León. 
2.1.- A ocupación do val do Douro. 
2.2.- A creación do reino de León. 
2.3.- Século X: a fronteira estabilízase. 
2.4.- Como se orixinou o reino de Castela? 

3.- O reino de Galicia do século VIII ao século XIII. 
3.1.- O reino de Galicia dentro do reino de Asturias. 
3.2.- Galicia nos séculos X e XI. 
3.3.- Galicia nos séculos XII e XIII. 

4.- Os condados e reinos pirenaicos. 
4.1.- O reino de Pamplona. 
4.2.- Aragón, de condado a reino. 
4.3.- Os condados cataláns. 

5.- O Camiño de Santiago. 
5.1.- A ruta xacobea. 
5.2.- A peregrinación. 

6.- O avance dos reinos cristiáns (séculos XI a XIII). 
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6.1.- A debilitación de al-Ándalus. 
6.2.- A expansión de Castela e León polo val do Texo. 
6.3.- A conquista do val do Ebro. 

7.- A repoboación dos territorios conquistados. 
7.1.- Que foron as repoboacións? 
7.2.- A repoboación do val do Douro. 

8.- Sociedade e economía en Galicia. 
8.1.- A formación do feudalismo en Galicia. 
8.2.- Nobres, bispos e abades. 
8.3.- Os campesiños e as vilas. 
8.4.- O apoxeo económico dos séculos XII e XIII. 

9.- A consolidación dos reinos peninsulares. 
9.1.- A Coroa de Castela. 
9.2.- O reino de Portugal. 
9.3.- A formación da Coroa de Aragón. 
9.4.- O reino de Navarra. 

 
4.4.- Criterios de avaliación: 
 

▪ 1. Explicar a importancia dos reinos cristiáns da Península Ibérica durante a Idade Media e a súa 
evolución. 

▪ 2. Expor o desenvolvemento de León e de Castela. 
▪ 3. Entender a importancia do Camiño de Santiago na Idade Media e valorar a achega cultural das 

comunidades peregrinas. 
▪ 4. Comprender que eran as repoboacións, como se realizaron e evolucionaron. 
▪ 5. Expor a ofensiva territorial dos reinos cristiáns entre os séculos XI e XII e a consecuente evolución das 

fronteiras dos seus reinos. 
▪ 6. Coñecer a importancia de certos personaxes destacados relacionados co período histórico estudado. 

 
4.5.- Estándares de aprendizaxe e competencias clave: 

 
▪ 1.1. Describe os procesos de formación e expansión dos reinos cristiáns da Península durante a Idade 

Media: o reino de Asturias, o reino de Pamplona, os condados aragoneses e os condados cataláns. 
CSC, CCEE, CD. 

▪ 2.1. Explica a ocupación dos territorios desde a Cordilleira Cantábrica ata o río Douro: a repoboación, a 
formación e o crecemento do reino de León e a súa evolución ata se converter no condado e 
posteriormente no reino de Castela. CCEC, CCL, CSC. 

▪ 2.2. Desenvolve o proceso de liberación dos condados pirenaicos respecto ao dominio franco: o reino de 
Pamplona, o reino de Aragón e os condados cataláns. CCL, CSC. 

▪ 3.1. Explica a importancia do Camiño de Santiago ao longo da Idade Media, como posibilidade do 
intercambio cultural con distintos puntos de Europa. CD, CCEE, CSIEE. 

▪ 4.1. Expón o proceso de repoboación das terras conquistadas a al-Ándalus polos reis cristiáns: tipos de 
repoboación, xeitos de vida, actividades e organización. CCL, CCEE, CAA. 

▪ 5.1. Coñece os principais feitos relativos ao avance dos reinos cristiáns: debilitación de al-Ándalus e 
reconquista e incorporación de territorios. CCEE, CCL, CAA. 

▪ 5.2. Desenvolve a consolidación dos reinos peninsulares: a coroa de Castela, o reino de Portugal, a 
coroa de Aragón e o reino de Navarra. CD, CAA, CSC. 

▪ 6.1. Coñece a importancia de Rodrigo Díaz de Vivar: o Cid. CD; CCL; CCEE, CCIEE. 
 
4.6.- Descritores e competencias clave: 
 

▪ 1.1. Identifica as áreas da Península non dominadas polo Emirato de Córdoba e expón a formación do 
reino de Asturias e a importancia de Pelaio. CSC, CCEE, CD. 

▪ 1.1. Explica a creación dos núcleos de resistencia pirenaicos, a súa diferenza cos cantábricos e a 
formación da Marca Hispánica. CSC, CCEE, CD. 

▪ 1.1. Describe a batalla de Roncesvalles e coñece o personaxe do cabaleiro Roldán. CSC, CCEE, CD. 
▪ 2.1. Expón a expansión do reino asturleonés, cita os territorios que ocupou e onde fixou a súa fronteira. 

CCL, CSC. 
▪ 2.1. Describe a ocupación do Douro, a creación do reino leonés e a fin da súa expansión. CCL, CSC. 
▪ 2.1. Identificación, análise, comparación e contextualización de dúas crónicas relativas á batalla de 

Simancas por conquistar o reino de León. CCL, CSC. 
▪ 2.1. Explica a creación do condado de Castela, as razóns polas que se declarou independente do reino, 

o seu primeiro rei e que territorios gobernaba. CCL, CSC. 
▪ 2.2. Describe a reacción dos condados fronte ao Imperio carolinxio, os núcleos formados tras a 
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disolución da Marca Hispánica e a súa situación. CCL, CSC. 
▪ 2.2. Coñece a figura de Sancho o Maior, enumera os territorios que uniu baixo a súa coroa e describe a 

división do seu reino á súa morte. CCL, CSC. 
▪ 3.1. Explica a orixe do Camiño de Santiago, a súa ruta e as consecuencias que supuxo o fluxo de 

peregrinos provenientes de Europa. P. CD, CCEE, CSIEE. 
▪ 3.1. Elabora un relato referente á peregrinación, tendo en conta os motivos, os lugares visitados e as 

impresións. CD, CCEE, CSIEE. 
▪ 4.1. Explica en que consistiron as repoboacións e os seus modelos, sitúaas nun mapa e comenta dous 

textos relativos a elas. CCL, CCEE, CAA. 
▪ 5.1. Explica os efectos da chegada dos almorábides e almohades para o proceso de conquista. CCEE, 

CCL, CAA. 
▪ 5.1. Sitúa nun mapa as conquistas dos distintos reinos e condados cristiáns e analiza as relacións 

existentes entre eles. CCEE, CCL, CAA. 
▪ 5.2. Cita os monarcas de Castela e León nos séculos XI-XIII: o reinado por separado e a unión definitiva. 

CD, CAA, CSC. 
▪ 5.2. Expón a formación da Coroa de Aragón, os territorios que incluía e o seu primeiro monarca. CD, 

CAA, CSC. 
▪ 5.2. Sitúa no espazo e no tempo os reinos peninsulares nos séculos XII e XIII. CD, CAA, CSC. 
▪ 6.1. Coñece o personaxe do Cid: biografía, relación con Afonso VI e mitificación. CD; CCL; CCEE, 

CCIEE. 
▪ 6.1. Analiza, por medio dun traballo grupal, o Cantar de Mío Cid e as xestas do personaxe. CD; CCL; 

CCEE, CCIEE. 
 
4.7.- Contidos mínimos: 
 

▪ Localiza nun mapa os diferentes núcleos cristiáns de resistencia á dominación islámica na Península. 
▪ Elabora un sinxelo esquema sobre a evolución deses mesmos núcleos entre os séculos VIII e X, 

relacionándoos entre si e coa situación de al-Ándalus. 
▪ Explica a orixe do Camiño de Santiago, describe a ruta xacobea e valora as consecuencias que supuxo 

o fluxo de peregrinos. 
▪ Resume os fitos básicos da expansión territorial dos reinos peninsulares entre os séculos XI e XII. 
▪ Asocia este proceso de reconquista co paralelo proceso de repoboación das terras ocupadas. 
▪ Identifica os trazos esenciais da organización económica e social dos Estados cristiáns peninsulares. 
▪ Identifica e sitúa no espazo os Estados que formaban a Península Ibérica no século XIII. 
▪ Define, sitúa e aplica correctamente os conceptos específicos desta unidade. 

 
4.8.- Temporalización: 
 

▪ Seis sesións. 
 
4.9.- Procedementos e instrumentos de avaliación 
 

▪ Observación do traballo diario na aula. 
▪ Recollida e valoración das actividades realizadas no caderno de clase. 
▪ Elaboración de mapas sobre a evolución territorial dos Estados peninsulares entre os séculos VIII e XIII. 
▪ Elaboración e exposición en clase dun breve informe sobre o Camiño de Santiago. 
▪ Lectura e iniciación ao comentario de textos históricos sobre este período. 
▪ Proba escrita na que se recollen os contidos mínimos indicados. 

 
Unidade 5.- A cultura e a arte do Románico. 

 
5.1.- Competencias clave: CCL, CMCCT, CD, CAA, CSC,CSIEE, CCEC 
 

▪ Competencia en comunicación lingüística 
▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
▪ Competencia dixital. 
▪ Aprender a aprender. 
▪ Competencias sociais e cívicas 
▪ Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
▪ Competencia en conciencia e expresións culturais 

 
5.2.- Obxectivos didácticos: 
 

▪ Coñecer a importancia da Igrexa na Idade Media e a súa estreita vinculación coa eclosión dun novo 
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estilo artístico: o Románico. 
▪ Explicar a vida monástica: organización, ordes, normas, partes do mosteiro e as súas funcións. 
▪ Expor as características da arquitectura románica: as igrexas e as súas partes. 
▪ Describir a pintura románica: características e función. 
▪ Identificar as características da escultura románica e a súa relación coa arquitectura. 
▪ Analizar obras artísticas do Románico nas súas tres expresións: arquitectura, escultura e pintura. 
▪ Coñecer a presenza do Románico na Península Ibérica. 
▪ Explicar as etapas da arte románica ibérica e a súa plenitude. 
▪ Expor as obras artísticas máis representativas do Románico na Península e en Galicia. 
▪ Situar nun mapa os territorios principais nos que se desenvolveu a arte Románica. 

 
5.3.- Contidos: 
 

1.- O Románico, unha arte esencialmente relixiosa. 
1.1.- O xurdimento dun novo estilo: o Románico. 
1.2.- Desenvolvemento e expansión do Románico. 
1.3.- Unha cultura en mans da Igrexa. 

2.- A arquitectura románica: as igrexas. 
2.1.- A planta. 
2.2.- Bóvedas, muros e arcos. 
2.3.- A portada. 

3.- A pintura románica. 
3.1.- Trazos básicos da pintura románica. 
3.2.- Técnicas e soportes. 

4.- A escultura románica. 
4.1.- Unha escultura subordinada á arquitectura. 
4.2.- As portadas, unha Biblia en pedra. 

5.- O Románico na Península Ibérica. 
5.1.- A arquitectura. 
5.2.- A escultura e a pintura. 

6.- A arte románica en Galicia. 
6.1.- A arquitectura. 
6.2.- A escultura. 
6.3.- A pintura. 

 
5.4.- Criterios de avaliación: 
 

▪ 1. Recoñecer a importancia da Igrexa e dos mosteiros na Idade Media. 
▪ 2. Analizar as formas de expresión artística do Románico: arquitectura, pintura e escultura. 
▪ 3. Explicar a influencia da arte románica na Península Ibérica. 

 
5.5.- Estándares de aprendizaxe e competencias clave: 
 

▪ 1.1. Coñece a importancia da Igrexa na Idade Media e a súa estreita vinculación coa eclosión dun novo 
estilo artístico: o Románico. CCEC, CSC, CSIEE. 

▪ 1.2. Explica a vida monástica: organización, ordes, normas de conduta, partes do mosteiro e as súas 
funcións. CCEE, CSC. 

▪ 2.1 Expón as características da arquitectura románica: as igrexas e as súas partes. CCEE, CCL, CAA. 
▪ 2.2 Describe a pintura románica: características e funcións. CCEE, CAA. 
▪ 2.3 Expón as características da escultura románica: relación coa arquitectura e análise das súas obras. 

CCEE, CAA, CSIEE. 
▪ 3.1 Coñece a presenza do Románico na Península Ibérica e en Galicia: orixe, etapas, plenitude e obras 

arquitectónicas, escultóricas e pictóricas máis representativas. CSIEE, CCEE. 
 
5.6.- Descritores e competencias clave: 
 

▪ 1.1.Explica os factores que favoreceron a construción de novas igrexas no século XI e o estilo artístico 
ao que pertencían. CCEC, CSC, CSIEE. 

▪ 1.1. Sitúa nun mapa as principais rutas de peregrinación e o seu papel na expansión do Románico. 
CCEC, CSC, CSIEE. 

▪ 1.1. Expón o papel cultural da Igrexa na Alta Idade Media. CCEC, CSC, CSIEE. 
▪ 1.2. Describe, buscando información na rede, as partes do mosteiro e coñece a súa función. CCEE, 

CCL, CAA. 
▪ 1.2. Define que era unha regra monástica e as obrigas que lles impuña aos seus membros. CCEE, CCL, 
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CAA. 
▪ 1.2. Expón, mediante exemplos, a máxima ora et labora como actividade principal na vida que 

practicaban os monxes. CCEE, CCL, CAA. 
▪ 1.2. Comenta un texto relativo á vida monástica da orde dos cartuxos e compáraa coa vida dos 

beneditinos. CCEE, CCL, CAA. 
▪ 2.1. Describe as partes da planta dunha igrexa románica e os elementos que a sosteñen. CCEE, CCL, 

CAA. 
▪ 2.1. Define as partes da igrexa e diferencia a bóveda de canón da bóveda de aresta. CCEE, CCL, CAA. 
▪ 2.1. Coñece as características que ten a arte románica. CCEE, CCL, CAA. 
▪ 2.2. Explica a función da pintura románica, as súas características comúns e os seus elementos. CCEE, 

CAA. 
▪ 2.2. Compara as representacións do Pantocrátor e do Theotokos. Analiza unha pintura románica: 

situación, descrición, composición e cor, técnica e interpretación. CCEE, CAA. 
▪ 2.2. Organiza a información relativa a unha pintura e escultura románicas nunha táboa: cronoloxía, 

soporte, cores, escena representada e características. CCEE, CAA. 
▪ 2.3. Explica a relación entre a escultura e a arquitectura románicas e exemplifícao con obras que son 

desa época. CCEE, CAA, CSIEE. 
▪ 2.3. Describe a Virxe de Arnedo: material, cor e identificación das características do Románico. CCEE, 

CAA, CSIEE. 
▪ 2.3. Analiza as representacións que teñen os capiteis das columnas e pode comentalas en relación á súa 

época. CCEE, CAA, CSIEE. 
▪ 3.1. Identifica as zonas de desenvolvemento da arte románica na Península Ibérica e explica as causas 

de que se dese nelas. CSIEE, CCEE. 
▪ 3.1. Expón as influencias que recibiu a arquitectura románica peninsular e exemplifícao. CSIEE, CCEE. 
▪ 3.1. Explica as causas polas que en Galicia existen numerosos monumentos románicos e sinala os máis 

destacados. CSIEE, CCEE. 
 
5.7.- Contidos mínimos: 
 

▪ Identifica os factores que propiciaron o xurdimento, desenvolvemento e expansión do estilo románico. 
▪ Valora o papel que exerceu a Igrexa católica na cultura e na arte neste período. 
▪ Resume os trazos definitorios da arquitectura románica e identifícaos sobre un plano, un debuxo ou unha 

ilustración. 
▪ Describe o funcionamento dun mosteiro medieval: dependencias, personaxes, modos de vida... 
▪ Resume os trazos definitorios da escultura e da pintura románicas e identifícaos sobre un debuxo ou 

unha ilustración. 
▪ Elabora un sinxelo esquema sobre a evolución da arte románica na Península Ibérica. 
▪ Define, sitúa e aplica correctamente os conceptos específicos desta unidade. 

 
5.8.- Temporalización: 
 

▪ Cinco sesións. 
 
5.9.- Procedementos e instrumentos de avaliación 
 

▪ Observación do traballo diario na aula. 
▪ Recollida e valoración das actividades realizadas no caderno de clase. 
▪ Análise dunha obra de arte románica: unha igrexa, unha escultura e unha pintura. 
▪ Elaboración dun mapa da Península Ibérica no que se sitúen as manifestacións artísticas máis 

significativas. do Románico. 
▪ Elaboración e exposición dun traballo de grupo sobre as particularidades da arte románica en Galicia. 
▪ Proba escrita nas que se recollen os contidos mínimos indicados. 

 
 

Unidade 6.- As cidades da Europa medieval. 
 
6.1.- Competencias clave: CCL, CMCCT, CD, CAA, CSC,CSIEE, CCEC 
 

▪ Competencia en comunicación lingüística 
▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
▪ Competencia dixital. 
▪ Aprender a aprender. 
▪ Competencias sociais e cívicas 
▪ Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 



IES Agra do Orzán – XH 2º ESO curso 2019-2020 

75 

▪ Competencia en conciencia e expresións culturais 
 
6.2.- Obxectivos didácticos: 
 

▪ Desenvolver as causas que favoreceron o aumento da produción agraria e, en consecuencia, o 
crecemento da poboación e a vida urbana. 

▪ Caracterizar a cidade medieval analizando os seus aspectos sociais, económicos, gobernamentais e 
organizativos. 

▪ Describir o auxe da burguesía durante a Baixa Idade Media. 
▪ Analizar as actividades esenciais para o crecemento das sociedades urbanas: a artesanía e o comercio. 
▪ Explicar a relación simbiótica entre a monarquía e a clase social nacente, a burguesía. 
▪ Coñecer a orixe das Cortes e o Parlamento e describir a súa función. 
▪ Expor as causas do afianzamento do poder real e o seu prezo. 
▪ Analizar a crise da Baixa Idade Media, as súas causas e consecuencias. 
▪ Desenvolver as revoltas e os conflitos urbanos e campesiños que tiveron lugar neste período. 
▪ Situar no espazo e no tempo os sucesos principais relativos ao crecemento das cidades a partir do 

século XII e á súa posterior crise. 
▪ Comentar textos e observar imaxes e debuxos relativos ao tema en cuestión. 
▪ Interpretar esquemas que permiten unha maior visualización do período referido. 

 
6.3.- Contidos: 
 

1.- Por que medraron as cidades? 
1.1.- A fin das grandes invasións. 
1.2.- A expansión agraria. 
1.3.- Crecemento da poboación e roturacións. 
1.4.- O renacemento do comercio e das cidades. 

2.- As cidades medievais. 
2.1.- A localización urbana. 
2.2.- Como era o espazo urbano. 

3.- Os grupos sociais. 
3.1.- A aparición da burguesía. 
3.2.- Outros grupos sociais. 
3.3.- O goberno da cidade. 

4.- A economía urbana. 
4.1.- Os artesáns e os gremios. 
4.2.- O mercado urbano. 

5.- A expansión comercial. 
5.1.- As grandes feiras. 
5.2.- As rutas marítimas de longa distancia. 

6.- Europa na Baixa Idade Media. 
6.1.- O afianzamento do poder real. 
6.2.- A burguesía apoia os monarcas. 
6.3.- Cortes e Parlamentos. 
6.4.- As causas da crise baixomedieval. 

7.- Que foi a Peste Negra? 
7.1.- A peste, unha epidemia imparable. 
7.2.- Consecuencias da peste negra. 

 
6.4.- Criterios de avaliación: 
 

▪ 1. Coñecer as razóns que estimularon o renacemento da vida urbana: consecuencias da expansión 
agraria e comercial que se produciu en Europa occidental a partir do século XI. 

▪ 2. Describir as características das cidades medievais e dos grupos sociais que vivían nelas: formas de 
goberno e actividades económicas. 

▪ 3. Explicar a importancia da burguesía e o seu papel fundamental no desenvolvemento de Europa na 
Baixa Idade Media. 

▪ 4. Entender o concepto de crise, as súas causas e as súas consecuencias económicas e sociais 
 
6.5.- Estándares de aprendizaxe e competencias clave: 
 

▪ 1.1. Desenvolve as causas que favoreceron o aumento de produción agraria e, en consecuencia, o 
crecemento da poboación e a vida urbana. CCL, CAA, CSC. 

▪ 2.1. Caracteriza a cidade medieval analizando os seus aspectos sociais, económicos, gobernamentais e 
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organizativos, e o auxe da burguesía durante a Baixa Idade Media. CAA, CSC, CCEC. 
▪ 2.2. Analiza as actividades esenciais para o crecemento das sociedades urbanas: a artesanía e o 

comercio. CCL, CCEC, CAA, CSC, CSIEE. 
▪ 3.1. Explica a relación entre a monarquía e a clase social nacente, a burguesía: o afianzamento do poder 

real a cambio de liberdade persoal e seguridade para desenvolver a actividade comercial. CAA, CCL, 
CSC. 

▪ 4.1. Analiza a crise da Baixa Idade Media, as súas causas e consecuencias, e explica as revoltas e os 
conflitos urbanos e campesiños que tiveron lugar neste período. CLL, CAA. CSC, CSC. 

 
6.6.- Descritores e competencias clave: 
 

▪ 1.1. Explica as innovacións nas técnicas de cultivo do século XI que favoreceron a expansión agraria: 
rotación trienal, o arado normando e tamén o muíño de auga. CCL, CAA, CSC. 

▪ 1.1. Desenvolve a evolución da poboación entre os anos 500 e 1300 e as súas causas. CCL, CAA, CSC. 
▪ 1.1. Redacta, a partir dun esquema, os cambios que permitiron que renaceran as cidades durante o 

século XII. CCL, CAA, CSC. 
▪ 2.1. Expón, a partir dun debuxo, todo o relativo a unha cidade medieval: localización, distribución dos 

edificios, etc. CAA, CSC, CCEC. 
▪ 2.1. Coñece os distintos grupos e subgrupos sociais que constituían as cidades e o xeito de goberno 

presente nelas. CAA, CSC, CCEC. 
▪ 2.1. Explica quen son os xudeus, a vida das súas comunidades na Idade Media, a diferenza principal 

entre a súa relixión e o cristianismo e todo o relativo á sinagoga como lugar de culto. CAA, CSC, CCEC. 
▪ 2.2. Describe a figura do artesán: lugar de traballo, xeito de vida e de agrupación e categorías. CCL, 

CCEC, CAA, CSC, CSIEE. 
▪ 2.2. Elabora unha narración e unha simulación en referencia á vida no mercado. CCL, CCEC, CAA, 

CSC, CSIEE. 
▪ 2.2. Explica que eran as feiras e as de maior importancia. CCL, CCEC, CAA, CSC, CSIEE. 
▪ 2.2. Coñece as principais comerciais na Idade Media e os produtos cos que se comerciaba en cada unha 

delas. CCL, CCEC, CAA, CSC, CSIEE. 
▪ 2.2. Desenvolve as causas da reactivación da circulación monetaria e a nova forma de pagamento que 

se creou. CCL, CCEC, CAA, CSC, CSIEE. 
▪ 2.2. Describe, a partir dunha imaxe, un porto comercial: actividades, formas de descarga e transporte 

das mercadorías. CCL, CCEC, CAA, CSC, CSIEE. 
▪ 3.1. Explica o aumento de poder dos monarcas grazas ao apoio da burguesía e os motivos da presenza 

desta última nas Cortes. CAA, CCL, CSC. 
▪ 3.1. Coñece os grandes reinos de Europa Occidental a mediados do século XIV e identifícaos con países 

europeos actuais. CAA, CCL, CSC. 
▪ 4.1. Desenvolve, a partir dun esquema, as causas dunha época de crise en Europa a partir do século 

XIV. CLL, CAA. CSC, CSC. 
▪ 4.1. Expón a Guerra dos Cen Anos como confrontación entre a idea da monarquía feudal e a de 

monarquía nacional. CLL, CAA. CSC, CSC. 
▪ 4.1. Explica a Peste Negra: a súa orixe e propagación por Europa, a imposibilidade de pórlle freo e os 

seus efectos demográficos, económicos, sociais e relixiosos. CLL, CAA. CSC, CSC. 
 
6.7.- Contidos mínimos: 
 

▪ Explica os factores que permitiron a recuperación da vida urbana na Plena Idade Media (XI-XIII). 
▪ Describe a organización dunha cidade medieval: localización, plano, edificios máis importantes... 
▪ Identifica e explica as modificacións que o renacemento urbano introduciu na sociedade feudal. 
▪ Explica como se organizaban as actividades económicas que se desenvolvían na cidade medieval. 
▪ Localiza sobre un mapa as rutas do comercio e os principais centros comercias deste período. 
▪ Explica as causas e identifica as principais manifestacións da crise baixomedieval nos diferentes 

ámbitos: demografía, economía, sociedade, organización política e relixiosidade. 
▪ Define, sitúa e aplica correctamente os conceptos específicos desta unidade. 

 
6.8.- Temporalización: 
 

▪ Nove sesións. 
 
6.9.- Procedementos e instrumentos de avaliación 
 

▪ Observación do traballo diario na aula. 
▪ Recollida e valoración das actividades realizadas no caderno de clase. 
▪ Elaboración de mapas históricos sobre a localización das principais cidades medievais e as relacións 
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comerciais que se estableceron entre elas. 
▪ Descrición e comentario de debuxos, planos ou ilustracións sobre unha cidade medieval. 
▪ Elaboración dun esquema / mapa conceptual sobre a crise da Baixa Idade Media. 
▪ Proba escrita na que se recollen os contidos mínimos indicados. 

 
 

Unidade 7.- Os grandes reinos peninsulares. Séculos XIII-XV. 
 
7.1.- Competencias clave: CCL, CMCCT, CD, CAA, CSC,CSIEE, CCEC 
 

▪ Competencia en comunicación lingüística 
▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
▪ Competencia dixital. 
▪ Aprender a aprender. 
▪ Competencias sociais e cívicas 
▪ Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
▪ Competencia en conciencia e expresións culturais 

 
7.2.- Obxectivos didácticos: 
 

▪ Describir a importancia da batalla das Navas de Tolosa como suceso fundamental para o debilitación das 
taifas musulmás e a expansión dos reinos cristiáns. 

▪ Expor o xeito de repoboación das terras conquistadas e comparar o propio dos distintos reinos. 
▪ Explicar a Coroa de Castela e o seu papel protagonista na expansión dos reinos cristiáns. 
▪ Coñecer a importancia da transhumancia e a Mesta nunha sociedade fundamentalmente gandeira. 
▪ Explicar a Coroa de Aragón e a peculiaridade do seu goberno: unha Coroa, varios reinos. 
▪ Analizar a forma de goberno, tipo de economía e xeito de organización social da Coroa de Castela e de 

Aragón. 
▪ Desenvolver os enfrontamentos sociais que tiveron lugar en Castela e Aragón e as súas causas e 

consecuencias. 
▪ Analizar as causas e repercusións das revoltas irmandiñas. 
▪ Comparar mapas históricos. 
▪  Comentar textos e observar imaxes e debuxos que permiten unha maior aproximación á época. 
▪ Organizar a información do período referido recorrendo a unha táboa. 
▪ Elaborar un eixe cronolóxico no que aparezan os acontecementos e os personaxes máis relevantes na 

consolidación dos reinos peninsulares. 
 
7.3.- Contidos: 
 

1.- A consolidación dos reinos hispánicos. 
1.1.- A expansión da Coroa de Castela. 
1.2.- A expansión da Coroa de Aragón. 

2.- A repoboación dos novos territorios. 
2.1.- Que eran as ordes militares? 
2.2.- Os repartimentos crearon grandes latifundios. 
2.3.- Os repoboadores. 

3.- A Coroa de Castela. 
3.1.- As institucións de goberno. 
3.2.- Unha economía gandeira. 
3.3.- A sociedade estamental. 

4.- A transhumancia. 
4.1.- A transhumancia e a Mesta. 
4.2.- O destino da la. 
4.3.- As feiras castelás. 

5.- A Coroa de Aragón. 
5.1.- Unha Coroa, varios reinos. 
5.2.- O dinamismo comercial. 
5.3.- O crecemento da burguesía. 
5.4.- A expansión aragonesa polo Mediterráneo. 

6.- Os conflitos sociais e políticos na Baixa Idade Media. 
6.1.- Da peste negra aos pogroms. 
6.2.- A guerra civil na Coroa de Aragón. 
6.3.- A rebelión nobiliaria en Castela. 

7.- Conflitos sociais na Baixa Idade Media en Galicia. 
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7.1.- As irmandades. 
7.2.- As guerras irmandiñas. 

8.- A Península Ibérica: crisol de culturas. 
8.1.- O legado dos xudeus. 
8.2.- O legado dos mudéxares. 
8.3.- O encontro de culturas: as Escolas de Tradutores. 

 
7.4.- Criterios de avaliación: 
 

▪ 1. Coñecer os feitos que posibilitaron a consolidación e evolución dos reinos hispánicos e localizar nun 
mapa o desenvolvemento da Reconquista dos reinos de Castela, Portugal e a Coroa de Aragón. 

▪ 2. Describir a forma na que se levou a cabo a repoboación dos territorios conquistados polos reinos 
cristiáns. 

▪ 3. Explicar a organización do poder e as institucións e a economía gandeira de goberno da Coroa de 
Castela. 

▪ 4. Expor a organización do poder e as institucións da Coroa de Aragón. 
▪ 5. Describir a convivencia entre varias culturas na Península Ibérica. 
▪ 6. Analizar a crise económica, social e política que tivo lugar na Baixa Idade Media na Coroa de Castela 

e na Coroa de Aragón. 
 
7.5.- Estándares de aprendizaxe e competencias clave: 
 

▪ 1.1. Describe a importancia da batalla das Navas de Tolosa como suceso fundamental para o 
debilitación das taifas musulmás e tamén a expansión dos reinos cristiáns. CCS, CCEC, CAA. 

▪ 2.1. Expón o xeito de repoboación das terras conquistadas e compara o propio dos distintos reinos. CSC, 
CAA, CCL. 

▪ 3.1. Explica a Coroa de Castela e o seu papel protagonista na expansión dos reinos cristiáns: forma de 
goberno, tipo de economía e xeito de organización social. CAA, CSIEE, CSC. 

▪ 3.2. Expón a importancia da transhumancia e a Mesta nunha sociedade fundamentalmente gandeira. 
CSIEE, CD, CCEC, CAA, CCL. 

▪ 4.1. Explica a Coroa de Aragón e a peculiaridade do seu goberno: unha Coroa, varios reinos. Analiza a 
súa forma de goberno, tipo de economía e xeito de organización social. CAA, CCIEE, CSC, CD. 

▪ 5.1. Expón a riqueza cultural que promoveu o encontro entre a cultura cristiá, xudía e musulmá. CCEC, 
CAA, CCL. 

▪ 6.1. Desenvolve os enfrontamentos sociais que tiveron lugar en Castela, Aragón e Galicia e as súas 
causas e consecuencias. CAA, CMCCT, CSC. 

 
7.6.- Descritores e competencias clave: 
 

▪ 1.1. Explica, mediante un debuxo, a batalla das Navas de Tolosa: bandos rivais e consecuencias. CCS, 
CCEC, CAA. 

▪ 1.1. Desenvolve, seguindo un mapa, o avance de Castela e León e de Portugal, e a expansión militar de 
Aragón nó século XIII. 

▪ 1.1. Expón o cambio que se produciu no século XIII respecto ás dificultades dos séculos anteriores para 
a conquista de territorios por parte dos cristiáns. 

▪ 2.1. Define que eran as ordes militares, as participantes na conquista e repoboación dos territorios 
musulmáns e as zonas nas que se situaron. CSC, CAA, CCL. 

▪ 2.1. Explica o sistema de reparticións e comenta un texto relativo a esta. CSC, CAA, CCL. 
▪ 2.1. Elabora unha táboa comparativa entre os repoboadores de Castela e de Aragón. CSC, CAA, CCL. 
▪ 3.1. Describe o goberno da Coroa de Castela na Idade Media, o papel das súas institucións e as súas 

principais actividades económicas. CAA, CSIEE, CSC. 
▪ 3.1. Explica que eran as Cortes e as súas funcións, os grupos sociais que participaban nelas e os seus 

intereses e os do monarca que as convocaba. CAA, CSIEE, CSC. 
▪ 3.2. Define a Mesta e a transhumancia e investiga se é unha actividade presente hoxe en día mediante a 

procura de información na rede. CSIEE, CD, CCEC, CAA, CCL. 
▪ 3.2. Expón a negatividade da exportación de la para o desenvolvemento da burguesía en Castela e 

comenta un texto relativo á súa formulación nas Cortes. CSIEE, CD, CCEC, CAA, CCL. 
▪ 4.1. Identifica os territorios que formaban a Coroa de Aragón, xeito de goberno, institucións e actividade 

económica principal e sitúaos nun mapa. CAA, CCIEE, CSC, CD. 
▪ 4.1. Explica o Consello de Cento e a súa relevancia no aumento de poder da burguesía da cidade de 

Barcelona. CAA, CCIEE, CSC, CD. 
▪ 5.1. Argumenta por que se cualifica a España da época medieval como un punto de encontro entre 

culturas e as achegas de cada unha delas. CCEC, CAA, CCL. 
▪ 5.1. Busca información sobre figuras intelectuais ou eruditas da cultura cristiá, musulmá e xudía na 
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Península Ibérica. CCEC, CAA, CCL. 
▪ 6.1. Explica a Peste Negra: definición, causas da súa chegada á Península, repercusións nos distintos 

reinos e relación cos pogroms. CAA, CMCCT, CSC. 
▪ 6.1. Desenvolve os factores que deron lugar aos conflitos sociais, revoltas campesiñas e guerras civís 

tanto en Castela como en Aragón. CAA, CMCCT, CSC. 
▪ 6.1. Explica de forma detallada cales foron as causas das Guerras Irmandiñas e describe o 

desenvolvemento da I Guerra Irmandiña. CAA, CMCCT, CSC. 
 
7.7.- Contidos mínimos: 
 

▪ Resume e sitúa nun mapa o proceso de expansión territorial dos reinos cristiáns peninsulares no século 
XIII, tras a batalla das Navas de Tolosa (1212). 

▪ Explica as modalidades de repoboación dos novos territorios e os colectivos que as protagonizaron. 
▪ Describe o sistema de goberno da Coroa de Castela, facendo fincapé na composición e funcionamento 

das Cortes, e a relación coa monarquía. 
▪ Sintetiza os trazos básicos da economía e a sociedade da Coroa de Castela neste período, con especial 

mención á importancia da gandaría lanar transhumante. 
▪ Describe o sistema de goberno da Coroa de Aragón, facendo fincapé na composición e funcionamento 

das Cortes, e as diferenzas máis significativas coa Coroa de Castela. 
▪ Sintetiza os trazos básicos da economía e a sociedade da Coroa de Aragón neste período, centrándote 

na expansión aragonesa polo Mediterráneo. 
▪ Elabora un esquema sobre manifestacións da crise da Baixa Idade Media na Península Ibérica. 
▪ Identifica, sitúa no espazo e no tempo, e sintetiza os graves conflitos sociais e políticos que asolaron os 

Estados cristiáns peninsulares neste período, con especial referencia ao conflito irmandiño en Galicia. 
▪ Argumenta por que se cualificou a España medieval como un punto de encontro ou crisol de culturas. 
▪ Define, sitúa e aplica correctamente os conceptos específicos desta unidade. 

 
7.8.- Temporalización: 
 

▪ Oito sesións. 
 
7.9.- Procedementos e instrumentos de avaliación 
 

▪ Observación do traballo diario na aula. 
▪ Recollida e valoración das actividades realizadas no caderno de clase. 
▪ Comparación de varios mapas históricos sobre a evolución política peninsular dos séculos XI a XV. 
▪ Redacción e exposición de traballos de grupo sobre: a Mesta / as Ordes Militares / a Escola de 

Tradutores de Toledo. / as guerras irmandiñas. 
▪ Lectura e iniciación ao comentario de textos históricos sobre este período. 
▪ Proba escrita na que se recollen os contidos mínimos indicados. 

 
Unidade 8.- A cultura e a arte do Gótico. 

 
8.1.- Competencias clave: CCL, CMCCT, CD, CAA, CSC,CSIEE, CCEC 
 

▪ Competencia en comunicación lingüística 
▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
▪ Competencia dixital. 
▪ Aprender a aprender. 
▪ Competencias sociais e cívicas 
▪ Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
▪ Competencia en conciencia e expresións culturais 

 
8.2.- Obxectivos didácticos: 
 

▪ Expor as causas do proceso de crecemento cultural do Occidente europeo. 
▪ Coñecer as consecuencias deste crecemento na educación, na relixión e na arte. 
▪ Describir a arquitectura gótica. 
▪ Comparar as características da arte Gótica coas do Románico. 
▪ Identificar as innovacións que introduciu o novo estilo. 
▪ Explicar as catedrais como as edificacións máis representativas da arquitectura gótica. 
▪ Recoñecer os trazos distintivos da escultura gótica e a súa evolución respecto á propia do Románico. 
▪ Identificar os trazos distintivos da pintura gótica. 
▪ Coñecer a influencia do Gótico na Península Ibérica e en Galicia sinalando algunhas das súas obras e 
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artistas máis representativos 
▪ Definir conceptos clave para a comprensión da época. 
▪ Desempeñar un traballo grupal de investigación co fin de profundar no estudo do estilo gótico. 
▪ Analizar obras artísticas pertencentes ao estilo en cuestión. 

 
8.3.- Contidos: 
 

1.- Como se orixinou a arte gótica? 
1.1.- O renacer cultural. 
1.2.- O nacemento das Universidades. 
1.3.- Os estudos universitarios. 
1.4.- Unha nova relixiosidade. 

2.- A arquitectura gótica. 
2.1.- As novas construcións urbanas. 
2.2.- As características da nova arquitectura. 

3.- A construción das catedrais. 
4.- A escultura e a pintura góticas. 

4.1.- Unha escultura máis realista. 
4.2.- Trazos básicos da pintura gótica. 

5.- O Gótico na Península Ibérica. 
5.1.- A arquitectura. 
5.2.- A escultura e a pintura. 

6.- A arte gótica en Galicia. 
6.1.- A arquitectura. 
6.2.- A escultura. 

 
8.4.- Criterios de avaliación: 
 

▪ 1. Explicar o renacer cultural europeo occidental tras unha época de profunda crise. 
▪ 2. Explicar as principais características da arquitectura gótica e a súa construción máis representativa. 
▪ 3. Recoñecer os caracteres da pintura e escultura da arte gótica e comentar obras representativas. 
▪ 4. Expor a presenza do estilo gótico na Península Ibérica e en Galicia. 

 
8.5.- Estándares de aprendizaxe e competencias clave: 
 

▪ 1.1. Expón as causas do proceso de crecemento cultural do Occidente europeo e coñece as súas 
consecuencias na educación, na relixión e na arte. CD, CAA, CCL, CCEC. 

▪ 2.1. Describe a arquitectura gótica e expón as súas características en comparación coas do Románico e 
as innovacións que introduciu o novo estilo. CD, CCL, CCEC. 

▪ 2.2. Explica as catedrais como as edificacións máis representativas da arquitectura gótica: caracteres, 
partes coa súa correspondente función e participantes na súa construción. CCEC, CAA, CSC. 

▪ 3.1. Recoñece os trazos distintivos da escultura gótica e a súa evolución respecto ao Románico. CCEC. 
▪ 3.2. Identifica os trazos distintivos da pintura gótica. CCEC, CAA, CCL, CSIEE. 
▪ 4.1. Coñece a influencia do Gótico na Península Ibérica e Galicia e algunhas das súas obras e artistas 

máis representativos. CCEC. 
 
8.6.- Descritores e competencias clave: 
 

▪ 1.1. Explica as condicións que favoreceron o renacer cultural das cidades e as diferenzas coa época do 
Románico. CD, CAA, CCL, CCEC. 

▪ 1.1. Coñece que son as linguas vernáculas. CD, CAA, CCL, CCEC. 
▪ 1.1. Describe o nacemento das universidades e compáraas coas actuais. CD, CAA, CCL, CCEC. 
▪ 1.1. Expón as causas do nacemento do Gótico en relación co auxe urbano, o aumento da instrución e o 

novo papel da Igrexa. CD, CAA, CCL, CCEC. 
▪ 2.1. Coñece as innovacións técnicas da arquitectura gótica e define os seus conceptos clave. CD, CCL, 

CCEC. 
▪ 2.1. Compara as características das fachadas na arte románica coas do gótico. CD, CCL, CCEC. 
▪ 2.2. Explica as características principais das catedrais góticas, as súas partes e a función de cada unha 

delas. CCEC, CAA, CSC 
▪ 2.2. Analiza, por medio da observación de imaxes, tres catedrais: época de construción, características, 

elementos e a súa función, e estilo. CCEC, CAA, CSC. 
▪ 2.2. Comenta un texto referente á beleza da catedral e a súa importancia para achegarse a Deus. CCEC, 

CAA, CSC 
▪ 2.2. Expón os motivos polos que se deu un impulso na construción de novos edificios e quen foron os 
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que o promoveron. CCEC, CAA, CSC. 
▪ 2.2. Coñece a importancia dos canteiros na construción dos edificios na Idade CCEC, CAA, CSC. 
▪ 3.1. Describe as características da escultura gótica e os recursos que usa para lograr un maior realismo. 

CCEC. 
▪ 3.1. Desenvolve a emancipación da escultura respecto á arquitectura. CCEC. 
▪ 3.2. Explica todo o que concirne a pintura gótica: o cambio de técnica e as súas causas, e o retablo 

como nova manifestación artística. CCEC, CAA, CCL, CSIEE. 
▪ 3.2. Observa a imaxe dun retablo e explica o relativo a el: que é, diferenza respecto ao fresco, tipos, 

análise da representación e estilo. CCEC, CAA, CCL, CSIEE. 
▪ 3.2. Comenta, a partir de imaxes, dúas obras pictóricas de períodos artísticos distintos e sinala a 

evolución que se deu entre ambas. CCEC, CAA, CCL, CSIEE. 
▪ 4.1. Compara o ámbito territorial do Gótico peninsular co do Románico. CCEC. 
▪ 4.1. Expón os grandes estilos construtivos que se desenvolveron e as súas zonas correspondentes. 

CCEC. 
▪ 4.1. Describe que é e cales son as características do Gótico Mudéxar. CCEC. 
▪ 4.1. Explica as principais características da arquitectura gótica en Galicia. CCEC. 
▪ 4.1. Sinala como penetrou o Gótico en Galicia. CCEC. 

 
8.7.- Contidos mínimos: 
 

▪ Identifica e sitúa os factores que propiciaron o renacer cultural e o xurdimento do estilo gótico. 
▪ Resume os trazos definitorios da arquitectura gótica e identifícaos sobre un plano, un debuxo ou unha 

ilustración. Compáraos cos da arquitectura románica. 
▪ Resume os trazos definitorios da escultura e da pintura góticas e identifícaos sobre un debuxo ou unha 

ilustración. Compáraos cos da escultura e a pintura románicas. 
▪ Elabora un sinxelo esquema sobre a evolución da arte gótica na Península Ibérica. 
▪ Define, sitúa e aplica correctamente os conceptos específicos desta unidade. 

 
8.8.- Temporalización: 
 

▪ Cinco sesións. 
 
8.9.- Procedementos e instrumentos de avaliación 
 

▪ Observación do traballo diario na aula. 
▪ Recollida e valoración das actividades realizadas no caderno de clase. 
▪ Análise dunha obra de arte gótica: unha catedral, unha escultura e unha pintura. 
▪ Elaboración dun cadro comparativo sobre os trazos básicos da arte románica e a arte gótica. 
▪ Elaboración dun mapa da Península Ibérica no que se sitúen as manifestacións artísticas máis 

significativas da arte gótica. 
▪ Elaboración e exposición dun traballo de grupo sobre as particularidades da arte gótica en Galicia. 
▪ Proba escrita nas que se recollen os contidos mínimos indicados. 

 
 

Bloque II.- XEOGRAFÍA 
 

Unidade 9.- O escenario físico das actividades humanas. 
 
9.1.- Competencias clave: CCL, CMCCT, CD, CAA, CSC,CSIEE, CCEC 
 

▪ Competencia en comunicación lingüística 
▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
▪ Competencia dixital. 
▪ Aprender a aprender. 
▪ Competencias sociais e cívicas 
▪ Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
▪ Competencia en conciencia e expresións culturais 

 
9.2.- Obxectivos didácticos. 
 

▪ 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 

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

 
9.3.- Contidos: 
 

1.- A xeografía e as súas ferramentas de traballo. 
1.1.- A cartografía: os mapas e a escala. 
1.2.- As imaxes satélite e as fotografías aéreas. 
1.3.- Os gráficos e as estatísticas. 
1.4.- A localización no espazo: as coordenadas xeográficas. 

2.- As grandes unidades do relevo terrestre. 
3.- As unidades do relevo de España. 

3.1.- O relevo peninsular español. 
3.2.- O relevo insular español. 
3.3.- O relevo de Galicia 

4.- As costas e os ríos de España. 
5.1.- As costas. 
5.2.- Os ríos peninsulares. 
5.3.- Os cursos de auga nas Baleares e nas Canarias. 
5.4.- As costas e ríos de Galicia. 

6.- As paisaxes de España. 
6.1.- Trazos climáticos da Península Ibérica. 
6.2.- As paisaxes da España atlántica. 
6.3.- As paisaxes da España mediterránea. 
6.4.- As paisaxes da España interior. 
6.5.- As paisaxes de alta montaña. 
6.6.- A paisaxe das illas Canarias. 

 
9.4.- Criterios de avaliación: 
 

▪ B1.1. Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou nunha imaxe de satélite, utilizando datos de 
coordenadas xeográficas. 

▪ B1.2. Ter unha visión global do medio físico de España e de Galicia, e das súas características xerais. 
▪ B1.3. Situar no mapa de España as unidades e os elementos principais do relevo peninsular, así como 

os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos. 
▪ B1.4. Situar no mapa de Galicia as unidades e os elementos principais do relevo, así como os grandes 

conxuntos ou espazos bioclimáticos. 
▪ B1.5. Coñecer e describir os grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo xeográfico 

español e galego. 
▪ B1.6. Coñecer os principais espazos naturais de España e de Galicia. 

 
9.5.- Estándares de aprendizaxe e competencias clave: 
 

▪ XHB 1.1.1. Clasifica e distingue tipos de mapas e imaxes satélite: CAA - CMCCT - CCL - CD. 
▪ XHB 1.1.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa utilizando datos de coordenadas 

xeográficas: CAA - CMCCT - CD. 
▪ XHB 1.1.3. Coñece e interpreta os tipos mapas temáticos: CAA - CMCCT - CCL - CD. 
▪ XHB 1.2.1. Enumera e describe as peculiaridades do medio físico español e galego: CAA - CMCCT - CD 

- CCL. 
▪ XHB 1.3.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo español: CAA - CMCCT - CD. 
▪ XHB 1.3.2. Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de España: CAA - CMCCT - CD - 

CCL. 
▪ XHB 1.4.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo galego: CAA - CMCCT - CD. 
▪ XHB 1.4.2. Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de Galicia: CAA - CMCCT - CD - 

CCL. 
▪ XHB 1.5.1. Localiza nun mapa os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos de España: CAA - 
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CMCCT - CD - CCL. 
▪ XHB 1.5.2. Analiza e compara as zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e imaxes: CAA - 

CMCCT - 
▪ XHB 1.6.1. Distingue e localiza nun mapa as paisaxes de España e de Galicia: CAA - CMCCT - CD. 

 
9.6.- Contidos mínimos: 
 

▪ Describe os tipos de mapas e os elementos que os conforman. 
▪ Explica o concepto de escala e é quen de aplicalo sobre un mapa ou mediante sinxelos exercicios. 
▪ Sitúa un espazo xeográfico nun mapa a partir das súas coordenadas xeográficas. 
▪ Indica as coordenadas xeográficas dun espazo situado nun mapa. 
▪ Identifica, diferencia e sitúa nun mapa físico os elementos fundamentais do relevo terrestre, de España e 

de Galicia. 
▪ Enumera e localiza os elementos básicos da hidrografía e o litoral de España e de Galicia. 
▪ Identifica os elementos e os factores do clima. Explica como inflúen os factores sobre os elementos do 

clima. 
▪ Identifica as principais zonas climáticas da terra: sintetiza os trazos básicos do clima e vexetación 

característica. 
▪ Describe os trazos básicos das paisaxes de España e de Galicia: climas, vexetación e poboamento 

característicos de cada unha. 
▪ Define e aplica correctamente os conceptos específicos desta unidade. 

 
9.7.- Temporalización: 
 

▪ Oito sesións. 
 
9.8.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

▪ Observación do traballo diario na aula. 
▪ Recollida e valoración das actividades realizadas no caderno de clase. 
▪ Exercicios de localización e busca de información nun atlas xeográfico mundial e de España. 
▪ Confección de mapas físicos dos distintos espazos traballados na unidade. 
▪ Elaboración de cadros comparativos sobre os caracteres definitorios das principais paisaxes naturais do 

mundo, de España e de Galicia. 
▪ Elaboración e comentario de gráficas termopluviométricas. 
▪ Proba escrita na que se recollen os contidos mínimos indicados. 

 
Unidade 10.- Os habitantes do planeta. 

 
10.1.- Competencias clave: CCL, CMCCT, CD, CAA, CSC,CSIEE, CCEC 
 

▪ Competencia en comunicación lingüística 
▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
▪ Competencia dixital. 
▪ Aprender a aprender. 
▪ Competencias sociais e cívicas 
▪ Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
▪ Competencia en conciencia e expresións culturais 

 
10.2.- Obxectivos didácticos: 
 

▪ Coñecer os distintos factores que condicionan a distribución da poboación na superficie da Terra. 
▪ Definir o concepto de densidade de poboación. 
▪ Aprender a realizar cálculos de densidade de poboación. 
▪ Detallar a evolución da poboación mundial. 
▪ Recoñecer as causas da desigual dinámica da poboación mundial. 
▪ Entender os conceptos de taxa de natalidade, taxa de fecundidade, crecemento vexetativo e taxa de 

mortalidade e saber como se calculan. 
▪ Identificar as diferentes tipoloxías de pirámide de poboación. 
▪ Interpretar unha pirámide de poboación. 
▪ Saber como se reparte a poboación mundial e a súa actividade económica. 
▪ Describir os principais modelos ou réximes demográficos. 
▪ Caracterizar o volume, a distribución e a dinámica da poboación europea. 
▪ Describir diferentes tipos de política de natalidade e inmigración. 
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10.3.- Contidos: 
 

1.- A poboación mundial e a súa distribución. 
1.1.- A poboación da Terra. 
1.2.- Os factores de distribución da poboación. 
1.3.- A desigual distribución da poboación sobre o territorio. 

2.- Os países e as cidades máis poboados do mundo. 
3.- A estrutura da poboación. 

3.1.- A estrutura biolóxica: idade e sexo. 
3.2.- A estrutura económica. 
3.3.- A pirámide de poboación ou pirámide de idades. 

4.- Tipos de pirámides de poboación. 
4.1.- A pirámide triangular ou de parasol- 
4.2.- A pirámide de oxiva ou de campá. 
4.3.- A pirámide de urna ou bulbo. 

5.- Dinámicas e tendencias da poboación mundial. 
5.1.- Como se estuda a dinámica da poboación? 
5.2.- O movemento natural da poboación: a natalidade. 
5.3.- O movemento natural da poboación: a mortalidade. 
5.4.- O crecemento natural ou vexetativo. 
5.5.- Un planeta con dúas dinámicas demográficas diferentes. 

6.- Os modelos ou réximes demográficos. 
6.1.- O modelo de transición demográfica. 
6.2.- A explosión demográfica e o crecemento desigual. 

7.- A poboación europea. 
7.1.- Volume e distribución. 
7.2.- A dinámica da poboación europea. 
7.3.- O futuro demográfico de Europa. 

8.- As políticas demográficas. 
8.1.- Que son as políticas demográficas? 
8.2.- As políticas de natalidade. 
8.3.- As políticas de migracións. 

 
10.4.- Criterios de avaliación: 
 

▪ 1. Bloque 1. Coñecer, describir e valorar a acción do home sobre o medio ambiente e as súas 
consecuencias. 

▪ 1. Asimilar e empregar os conceptos e coñecementos básicos sobre a demografía e a distribución da 
poboación no mundo, Europa e España. 

▪ 2. Analizar e interpretar documentos e información demográfica presentada en diferentes formatos. 
▪ 3. Describir e explicar a distribución da poboación no mundo e as características demográficas das súas 

diferentes zonas. 
 
10.5.- Estándares de aprendizaxe e competencias clave: 
 

▪ 1.1. Bloque 1. Reflexiona sobre a relación entre a demografía e a posesión de recursos. CCL, CAA. 
▪ 1.1. Bloque 2. Coñece e explica adecuadamente os factores e conceptos clave para describir o estudo 

da poboación. CMCCT, CCL. 
▪ 2.1. Bloque 2. Realiza sinxelos cálculos matemáticos de carácter demográfico e extrae conclusións sobre 

os resultados obtidos. CMCCT. 
▪ 2.2 Bloque 2.Interpreta gráficas, mapas e táboas con información demográfica diversa. CMCCT, CAA. 
▪ 3.1. Bloque 2. Describe e caracteriza adecuadamente a distribución da poboación no planeta. CMCCT, 

CD, CSC. 
▪ 3.2. Bloque 2. Caracteriza, describe e compara as características de diferentes poboacións e zonas do 

mundo. CMCCT, CCL, CD. 
▪ 3.3. Bloque 2. Coñece e describe diferentes políticas demográficas aplicadas no mundo e as súas 

consecuencias. CSIEE. 
 
10.6.- Descritores e competencias clave: 
 

▪ 1.1. Bloque 1. Explica algunhas características de como se distribúe a poboación mundial polo territorio. 
CCL, CAA. 

▪ 1.1. Bloque 1. Expón as causas do crecemento desigual da poboación no planeta. CCL, CAA. 
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▪ 1.1. Bloque 2. Describe e distingue a estrutura biolóxica e económica dun país. CMCCT, CCL. 
▪ 1.1. Bloque 2. Define conceptos: poboación activa, poboación ocupada, poboación inactiva e taxa de 

actividade. CMCCT, CCL. 
▪ 1.1. Bloque 2. Explica que son os modelos demográficos e as políticas demográficas. CMCCT, CCL. 
▪ 2.1. Bloque 2. Calcula a densidade de poboación de cinco países tendo en conta a poboación e 

superficie de cada un deles. CMCCT. 
▪ 2.2. Bloque 2. Analiza, tomando como referencia o triángulo ideal, os grandes grupos de idade en cada 

tipo de pirámide de poboación. CMCCT, CAA. 
▪ 2.2. Bloque 2. Observa e describe como aparecen representados a base, o tronco e o cumio de cada un 

dos tres modelos de pirámides. CMCCT, CAA. 
▪ 2.2. Bloque 2. Recoñece as áreas do mundo con maior densidade de poboación a partir da análise dun 

mapa. CMCCT, CAA. 
▪ 2.2. Bloque 2. Interpreta a información dunha pirámide de poboación. CMCCT, CAA. 
▪ 3.1. Bloque 2. Localiza nun mapa algúns dos países máis poboados do mundo e identifica o continente 

no que se encontran. P. 174, A. 01. 
▪ 3.1. Bloque 2. Explica como se distribúe a poboación na superficie do planeta e as súas causas. 
▪ 3.1. Bloque 2. Identifica lugares moi poboados e pouco poboados no planeta. 
▪ 3.1. Bloque 2. Cita as vinte cidades que teñen un maior número de habitantes na Terra e os países nos 

que se achan. 
▪ 3.2. Bloque 2. Explica o porqué do crecemento desigual da poboación no planeta. CMCCT, CCL, CD. 
▪ 3.2. Bloque 2. Explica a dinámica demográfica dos países ricos e países pobres. CMCCT, CCL, CD. 
▪ 3.2. Bloque 2. Identifica a característica máis destacada da distribución da poboación europea. CMCCT, 

CD. 
▪ 3.2. Bloque 2. Comprende as consecuencias negativas do envellecemento da poboación en Europa. 

CMCCT, CCL, CD. 
▪ 3.3. Bloque 2. Describe os argumentos que xustifican as políticas natalistas e antinatalistas. CSIEE. 
▪ 3.3. Bloque 2. Describe as políticas migratorias que se aplican nos países de destino. CSIEE. 

 
 
10.7.- Contidos mínimos: 
 

▪ Identifica os continentes e países sobre un mapamundi mudo. 
▪ Explica os factores que condicionan a irregular distribución da poboación mundial. 
▪ Identifica sobre un mapamundi as áreas de maior e menor concentración de poboación no mundo. 
▪ Explica e interpreta a estrutura biolóxica e económica da poboación dunha área determinada. 
▪ Elabora e analiza unha pirámide de poboación. 
▪ Describe e compara os perfís dos tres tipos de pirámide básicos: triangular, de campá e de urna. 
▪ Explica a dinámica dunha poboación: movementos naturais e movementos migratorios. Identifica e aplica 

as taxas que serven para medir a dinámica demográfica. 
▪ Compara as dinámicas demográficas en relación co grado de desenvolvemento económico dos países a 

escala mundial. Explica as políticas demográficas que se derivan delas. 
▪ Describe as fases do modelo de transición demográfica. 
▪ Sintetiza os trazos elementais da poboación en Europa: volume, distribución, dinámica demográfica e 

tendencias de futuro. 
▪ Define e aplica correctamente os conceptos específicos desta unidade. 

 
10.8.- Temporalización: 
 

▪ Oito sesións. 
 
10.9.- Procedementos e instrumentos de avaliación 
 

▪ Observación do traballo diario na aula. 
▪ Recollida e valoración das actividades realizadas no caderno de clase. 
▪ Elaboración e comentario de mapas sobre a distribución da poboación no mundo e en Europa. 
▪ Elaboración e comentario de gráficas sobre a estrutura da poboación mundial e europea. 
▪ Elaboración e comentario de pirámides de poboación. 
▪ Comentario de mapas sobre as dinámicas demográficas a escala mundial (taxas de natalidade, 

fecundidade, mortalidade, crecemento natural, esperanza de vida...). 
▪ Proba escrita na que se recollen os contidos mínimos indicados. 

 
 

Unidade 11.- A poboación española. 
11.1.- Competencias clave: CCL, CMCCT, CD, CAA, CSC,CSIEE, CCEC 
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▪ Competencia en comunicación lingüística 
▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
▪ Competencia dixital. 
▪ Aprender a aprender. 
▪ Competencias sociais e cívicas 
▪ Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
▪ Competencia en conciencia e expresións culturais 

 
11.2.- Obxectivos didácticos: 
 

▪ Expor a evolución da poboación española. 
▪ Localizar a distribución da poboación española no territorio. 
▪ Definir as características da poboación española: os índices de natalidade e fecundidade, a esperanza 

de vida e a taxa de mortalidade. 
▪ Analizar a estrutura demográfica de España a través dunha pirámide de idade. 
▪ Describir o crecemento demográfico nas diferentes Comunidades Autónomas, 
▪ Caracterizar as dinámicas e tendencias da poboación española: descenso da natalidade e 

envellecemento da poboación. 
▪ Describir o poboamento rural e o urbano en España. 
▪ Valorar a importancia das pirámides de idades nos estudos demográficos. 
▪ Explicar as causas do despoboamento rural en España. 
▪ Analizar o problema do envellecemento da poboación. 

 
11.3.- Contidos: 
 

0.- Repasa: a organización territorial de España. 
1.- O volume da poboación española. 

1.1.- Os rexistros de poboación. 
1.2.- Os habitantes de España. 

2.- A distribución da poboación española. 
2.1.- Breve perspectiva histórica. 
2.2.- A distribución actual da poboación española. 

3.- A estrutura da poboación española. 
3.1.- A estrutura demográfica en España. 
3.2.- A estrutura económica de España. 

4.- Dinámicas e tendencias da poboación española. 
4.1.- A natalidade. 
4.2.- A mortalidade. 
4.3.- A diminución da poboación española. 

5.- O poboamento rural e o poboamento urbano. 
5.1.- O poboamento no territorio. 
5.2.- O poboamento rural. 
5.3.- O poboamento urbano. 
5.4.- As formas de poboamento: unha realidade en transformación. 

6.- O despoboamento nas zonas rurais. 
6.1.- Por que se abandonan as zonas rurais. 
6.2.- As graves consecuencias do despoboamento. 
6.3.- As alternativas ao despoboamento. 

7.- O reto dunha poboación avellentada. 
 
11.4.- Criterios de avaliación: 
 

▪ 1. Analizar e interpretar documentos e información demográfica presentada en diferentes formatos. 
▪ 2. Explicar con detalle as características básicas que presenta a poboación española: distribución e 

evolución da poboación. 
▪ 3. Analiza e reflexionar sobre problemas, retos e realidades da sociedade española relacionados coa súa 

demografía. 
 
11.5.- Estándares de aprendizaxe e competencias clave: 
 

▪ 1.1. Interpreta gráficas, mapas e táboas con información demográfica diversa, realiza sinxelos cálculos 
matemáticos e extrae conclusións sobre os resultados obtidos. CMCCT, CAA, CCL. 

▪ 2.1 Describe a distribución da poboación española ao longo do territorio. CMCCT, CAA, CSC 
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▪ 2.2. Caracteriza a estrutura demográfica española en función da idade da poboación. CMCCT, CAA, 
CSC. 

▪ 2.3. Analiza as variables demográficas que caracterizan a evolución da poboación española. CMCCT, 
CAA. 

▪ 3.1. Reflexiona sobre o reto do envellecemento da poboación española e as condicións de vida dos 
anciáns CSIEE, CSC. 

 
11.6.- Descritores e competencias clave: 
 

▪ 1.1. Calcula a diferenza entre o número de homes e de mulleres residentes en España. CMCCT, CAA, 
CCL. 

▪ 1.1. Recoñece as Comunidades Autónomas con maior crecemento natural, a partir dun mapa. CMCCT, 
CAA, CCL. 

▪ 1.1. Interpreta a pirámide de poboación de España e sinala o tipo de pirámide que é. CMCCT, CAA, 
CCL. 

▪ 1.1. Observa un mapa e identifica as provincias cunha maior proporción de poboación. CMCCT, CAA, 
CCL. 

▪ 2.1. Comenta as causas históricas da desigual distribución que ten a poboación española polo territorio. 
CMCCT, CAA, CSC 

▪ 2.1. Comenta os motivos polos que a poboación española se concentra nunhas áreas determinadas e 
non noutras. CMCCT, CAA, CSC 

▪ 2.1. Identifica as áreas de España onde se concentran a poboación urbana e rural. CMCCT, CAA, CSC 
▪ 2.1. Expón as diferenzas entre un municipio rural e un municipio urbano. CMCCT, CAA, CSC 
▪ 2.1. Definir o termo ‘despoboamento. CMCCT, CAA, CSC 
▪ 2.1.Elabora un cadro no que aparezan as causas do abandono do medio rural, cita algúns exemplos e as 

súas consecuencias. CMCCT, CAA, CSC 
▪ 2.1. Compara o volume actual dos municipios da propia Comunidade Autónoma cos de hai uns anos e 

extrae conclusións ao respecto. CMCCT, CAA, CSC 
▪ 2.2. Recoñece e explica por que a pirámide de poboación de España é de tipo contractivo. CMCCT, 

CAA, CSC. 
▪ 2.2. Explica os factores que interveñen no continuo proceso de envellecemento da poboación española. 

CMCCT, CAA, CSC. 
▪ 2.3. Analiza taxas de natalidade e fecundidade en España e reflexiona sobre se aseguran ou non un 

reemprazo xeracional. CMCCT, CAA. 
▪ 2.3. Explica por que nos últimos anos aumentou en España a taxa de mortalidade. CMCCT, CAA. 
▪ 3.1. Reflexiona sobre o envellecemento da poboación como un reto compartido polos países do mundo 

desenvolto. CSIEE, CSC. 
▪ 3.1. Busca información sobre os problemas e preocupacións que ten a poboación máis anciá en España. 

CSIEE, CSC. 
▪ 3.1. Reflexiona sobre a consideración dos anciáns por medio do comentario dun artigo da Constitución 

española e dos Dereitos Humanos. CSIEE, CSC. 
 
11.7.- Contidos mínimos: 
 

▪ Valora o volume actual da poboación española e analiza como se reparte por Comunidades Autónomas. 
▪ Explica a distribución da poboación española, os factores que a motivan e a súa evolución histórica. 
▪ Analiza a estrutura demográfica e económica da actual poboación española e as consecuencias que se 

derivan das mesmas. 
▪ Resume os trazos definitorios da dinámica demográfica en España e o seu impacto no proceso de 

diminución e avellentamento da poboación. 
▪ Analiza o modelo de transición demográfica en España: valora as similitudes e as diferenzas con 

respecto ao resto de países occidentais desenvolvidos. 
▪ Valora que políticas demográficas serían necesarias para afrontar os retos dunha poboación avellentada. 
▪ Describe os distintos tipos de poboamento rural e de poboamento urbano que distinguimos en España. 
▪ Analiza o problema de despoboamento das zonas rurais: causas, consecuencias e posibles alternativas. 
▪ Define e aplica correctamente os conceptos específicos desta unidade. 

 
11.8.- Temporalización: 
 

▪ Seis sesións. 
 
11.9.- Procedementos e instrumentos de avaliación 
 

▪ Observación do traballo diario na aula. 
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▪ Recollida e valoración das actividades realizadas no caderno de clase. 
▪ Elaboración e comentario dun mapa sobre a actual distribución da poboación en España. 
▪ Elaboración e comentario de gráficas sobre a estrutura da poboación en España. 
▪ Elaboración e comentario comparado de pirámides de poboación de España de distintos momentos. 
▪ Busca, exposición e análise de información en xornais sobre os procesos de diminución e de 

avellentamento da poboación en España. 
▪ Debate na aula sobre o despoboamento das zonas rurais e as alternativas posibles a este problema. 
▪ Proba escrita na que se recollen os contidos mínimos indicados. 

 
 

Unidade 12.- As sociedades humanas e os fenómenos migratorios 
 
12.1.- Competencias clave: CCL, CMCCT, CD, CAA, CSC,CSIEE, CCEC 
 

▪ Competencia en comunicación lingüística 
▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
▪ Competencia dixital. 
▪ Aprender a aprender. 
▪ Competencias sociais e cívicas 
▪ Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
▪ Competencia en conciencia e expresións culturais 

 
12.2.- Obxectivos didácticos: 
 

▪ Entender as variables que organizan unha sociedade e valorar a diversidade social rexeitando a 
discriminación racial, sexual, relixiosa, económica, etc. 

▪ Diferenciar as sociedades tradicionais, modernas e posmodernas. 
▪ Apreciar a diversidade cultural, lingüística e relixiosa do mundo e de Europa. 
▪ Entender que é o Índice de Desenvolvemento Humano e recoñecer as variables que se teñen en conta 

para a súa elaboración. 
▪ Identificar os factores que interveñen na evolución da poboación. 
▪ Analizar os factores económicos e as razóns históricas que explican o fenómeno migratorio no contexto 

da globalización. 
▪ Localizar no mapa as principais rutas das migracións actuais. 
▪ Comprender as consecuencias económicas, sociais e culturais das migracións. 
▪ Coñecer as migracións da poboación española na historia recente, a partir da análise de gráficas e datos 

demográficos. 
▪ Recoñecer os distintos grupos que forman a poboación inmigrante en España. 
▪ Reflexionar sobre a emigración de poboación española moza a outros países. 

 
12.3.- Contidos: 
 

1.- A organización das sociedades. 
1.1.- A organización social. 
1.2.- A diversidade social. 
1.3.- A diversidade cultural das sociedades no mundo. 

2.- A evolución da sociedade humana. 
2.1.- As sociedades tradicionais. 
2.2.- As sociedades modernas. 
2.3.- As sociedades posmodernas. 

3.- A diversidade das sociedades europea e española. 
3.1.- A sociedade europea. 
3.2.- A sociedade española. 
3.3.- Europa: un continente cun elevado desenvolvemento. 

4.- As migracións hoxe. 
4.1.- Os movementos migratorios no mundo. 
4.2.- As causas das migracións. 
4.3.- Europa e as migracións. 
4.4.- Os movementos migratorios actuais. 

5.- Os efectos das migracións. 
5.1.- Os efectos económicos. 
5.2.- Os efectos sociais. 
5.3.- Os efectos culturais. 
5.4.- A diversidade cultural nas sociedades europeas. 
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6.- España: país de emigrantes, país de inmigrantes. 
6.1.- Emigracións exteriores e interiores. 
6.2.- España, país de inmigrantes. 

7.- A emigración española na actualidade] 
7.1.- Volume e composición dos emigrantes ao estranxeiro? 
7.2.- Os lugares de destino. 

 
12.4.- Criterios de avaliación: 
 

▪ 1. Analizar diferentes tipos de documentos e fontes de información sobre as sociedades humanas e os 
movementos migratorios na actualidade. 

▪ 2. Describir os principais tipos de organización das sociedades e valorar positivamente a diversidade 
cultural e social propia da nosa sociedade. 

▪ 3. Caracterizar os fluxos migratorios no mundo analizando as súas causas e as súas repercusións. 
 
12.5.- Estándares de aprendizaxe e competencias clave: 
 

▪ 1.1. Interpreta gráficas, mapas e táboas sobre as sociedades humanas e os movementos migratorios na 
actualidade. CMCCT, CD. 

▪ 1.2. Amplía información ou realiza pequenas investigacións a partir da consulta a páxinas web ou outras 
fontes de información. CSIEE, CD. 

▪ 2.1. Describe os principais tipos de organización das sociedades. CSC, CAA, CSIEE. 
▪ 2.2. Valora positivamente a diversidade cultural e social e identifícaa como unha particularidade da nosa 

sociedade. CSIEE, CSC. 
▪ 3.1. Describe os movementos migratorios que se producen no mundo e analiza as súas principais 

causas e repercusións de ámbito mundial. CSIEE, CSC. 
▪ 3.2. Caracteriza os movementos de emigración e inmigración en España reflexionando sobre as súas 

causas e as súas repercusións. CSIEE, CSC. 
 
12.6.- Descritores e competencias clave: 
 

▪ 1.1. Interpreta un mapa e identifica nel as principais áreas culturais do planeta. CMCCT, CD. 
▪ 1.1. Identifica nun mapa as principais zonas de inmigración do mundo. CMCCT, CD. 
▪ 1.1. Interpreta unha táboa de datos e identifica os lugares de procedencia da poboación inmigrante que 

reside en España. CMCCT, CD. 
▪ 1.2. Amplía coñecementos sobre a diversidade cultural a partir da consulta dunha web. . CSIEE, CD. 
▪ 1.2.Obtén información sobre as vantaxes e inconvenientes de emigrar para traballar. . CSIEE, CD. 
▪ 1.2. Profunda no coñecemento da cantidade de poboación estranxeira que habita na súa Comunidade 

Autónoma a partir da consulta a unha web. . CSIEE, CD. 
▪ 2.1. Identifica e cita países de diferentes áreas culturais do mundo. CSC, CAA, CSIEE. 
▪ 2.1. Describe as características que diferencian as sociedades tradicionais das modernas. CSC, CAA, 

CSIEE. 
▪ 2.1. Reflexiona sobre os aspectos positivos e negativos de diferentes tipos de sociedade. CSC, CAA, 

CSIEE. 
▪ 2.2. Reflexiona e comparte opinións sobre por que a diversidade cultural é positiva. CSIEE, CSC. 
▪ 2.2. Explica por que se considera que a sociedade europea é diversa. CSIEE, CSC. 
▪ 2.2. Reflexiona sobre os trazos socioculturais que caracterizan a sociedade española actual. CSIEE, 

CSC. 
▪ 3.1.Indica as zonas de emigración de cada un dos continentes. CSIEE, CSC. 
▪ 3.1. Analiza as causas da emigración masiva de determinadas zonas do planeta a outras. CSIEE, CSC. 
▪ 3.1. Explica as repercusións económicas dos movementos migratorios nos países receptores e nos 

emisores. CSIEE, CSC. 
▪ 3.1. Explica as implicacións demográficas da chegada de inmigrantes a un país. CSIEE, CSC. 
▪ 3.2. Identifica a procedencia dos inmigrantes estranxeiros que residen no noso país. CSIEE, CSC. 
▪ 3.2. Analiza a evolución do total de inmigrantes en España de 2014 a 2015 mediante unha táboa de 

datos. CSIEE, CSC. 
▪ 3.2. Caracteriza o perfil dos españois que emigran ao estranxeiro. CSIEE, CSC. 
▪ 3.2. Reflexiona sobre os motivos polos que os mozos españois emigran ao estranxeiro. CSIEE, CSC. 

 
12.7.- Contidos mínimos: 
 

▪ Enumera os factores que caracterizan unha determinada sociedade. 
▪ Define o concepto de cultura e identifica as principais áreas culturais do planeta. 
▪ Elabora un cadro comparativo sobre os trazos básicos das sociedades tradicionais, as sociedades 
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modernas e as sociedades posmodernas. 
▪ Resume os trazos socioculturais que caracterizan as sociedades europea e española actuais. 
▪ Explica os factores que explican a multiplicación dos movementos migratorios no mundo actual. 
▪ Describe os principais fluxos migratorios que se producen na actualidade a escala mundial. 
▪ Resume as consecuencias de todo tipo que se derivan das migracións internacionais. 
▪ Sintetiza as causas, orixes, destino e consecuencias dos movementos migratorios exteriores e interiores 

en España e Galicia. nos séculos XIX e XX. 
▪ Identifica os factores que converteron a España nun país de inmigración no cambio de século, e a 

composición dos colectivos de inmigrantes. 
▪ Valora as circunstancias que explican o cambio de saldo migratorio na España actual: de país de 

inmigrantes a país de emigrantes. 
▪ Define e aplica correctamente os conceptos específicos desta unidade. 

 
12.8.- Temporalización: 
 

▪ Oito sesións. 
 
12.9.- Procedementos e instrumentos de avaliación 
 

▪ Observación do traballo diario na aula. 
▪ Recollida e valoración das actividades realizadas no caderno de clase. 
▪ Elaboración e comentario dun mapa sobre as grandes áreas culturais do mundo. 
▪ Comentario de gráficas sobre os movementos migratorios a escala mundial e en España. 
▪ Elaboración dun dossier con información de prensa sobre a multiplicación dos movementos migratorios 

no mundo actual e o problema da acollida dos migrantes. Extracción de conclusións, posta en común e 
debate en grupos na aula. 

▪ Debate na clase sobre os impactos que xeran os movementos migratorios e os retos que presenta a 
mestura de culturas nas sociedades de acollida. 

▪ Elaboración dun traballo colectivo sobre os colectivos de inmigrantes no barrio do Agra do Orzán. 
▪ Proba escrita na que se recollen os contidos mínimos indicados. 

 
 

Unidade 13.- As cidades e os procesos de urbanización 
 
13.1.- Competencias clave: CCL, CMCCT, CD, CAA, CSC,CSIEE, CCEC 
 

▪ Competencia en comunicación lingüística 
▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
▪ Competencia dixital. 
▪ Aprender a aprender. 
▪ Competencias sociais e cívicas 
▪ Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
▪ Competencia en conciencia e expresións culturais 

 
13.2.- Obxectivos didácticos: 
 

▪ Caracterizar e distinguir o poboamento rural e o poboamento urbano. 
▪ Coñecer os factores que definen a cidade: número de habitantes, actividade económica e concentración 

do hábitat. 
▪ Interpretar un mapa sobre a distribución da poboación urbana no mundo. 
▪ Coñecer as diferentes formas da trama urbana. 
▪ Recoñecer a utilidade do plano urbano para caracterizar as diversas morfoloxías urbanas. 
▪ Coñecer as características nunha cidade do núcleo histórico, o ensanche e os barrios periféricos. 
▪ Establecer as distintas funcións urbanas. 
▪ Coñecer as tipoloxías da xerarquía mundial das cidades. 
▪ Establecer as diferenzas máis relevantes entre as cidades dos países ricos e os países pobres. 
▪ Concibir a cidade como un ecosistema humano. 
▪ Recoñecer os problemas que orixina o funcionamento dunha cidade. 
▪ Identificar a xerarquía das cidades españolas. 
▪ Reflexionar sobre os problemas das cidades españolas. 
▪ Definir que é unha smart city e coñecer exemplos de smart cities en España. 

 
13.3.- Contidos: 

1.- Que se entende por cidade? 
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1.1.- O concepto de cidade. 
1.2.- A poboación urbana no mundo. 

2.- A morfoloxía urbana. 
2.1.- As formas da trama urbana. 
2.2.- A estrutura da cidade. 

3.- As funcións urbanas. 
3.1.- A diversidade funcional. 
3.2.- O centro da cidade. 

4.- Tipoloxía e xerarquía mundial das cidades. 
4.1.- A tipoloxía mundial das cidades. 
4.2.- A xerarquía mundial das cidades. 

5.- As paisaxes urbanas. 
5.1.- As cidades dos países ricos. 
5.2.- As cidades dos países pobres. 

6.- Descubre: a cidade como ecosistema humano. 
7.- O sistema urbano español. 

7.1.- A xerarquía das cidades españolas. 
7.2.- O sistema urbano español. 
7.3.- Problemática das cidades españolas. 

8.- As smart cities en España. 
9.- Os problemas das grandes cidades. 

9.1.- Os problemas de tipo social: desigualdades sociais. 
9.2.- Os problemas de tipo ambiental. 

 
13.4.- Criterios de avaliación: 
 

▪ 1. Bloque 1. Caracterizar a cidade como un ecosistema humano e describir modelos de 
desenvolvemento sostible. 

▪ 1. Bloque 2. Analizar diferentes tipos de documentos e fontes de información sobre os poboamentos 
urbanos. 

▪ 2. Describir as principais características da cidade: definición, morfoloxía e funcións. 
▪ 3. Expor as principais características do espazo urbano español. 

 
13.5.- Estándares de aprendizaxe e competencias clave: 
 

▪ 1.1. Bloque 1. Caracteriza o funcionamento da cidade como un ecosistema humano. CMCCT, CAA. 
▪ 1.2. Bloque 1. Describe as “smart cities” como modelo de xestión sostible e de mellora da calidade de 

vida dos seus habitantes. CAA, CSIEE, CD. 
▪ 1.1. Bloque 2. Interpreta gráficas, mapas e táboas sobre os poboamentos urbanos. CMCCT, CL, CD. 
▪ 2.1. Bloque 2. Define que é unha cidade diferenciándoa do poboamento urbano. CCL, CAA, CSIEE. 
▪ 2.2. Bloque 2. Describe as diferentes morfoloxías ou tramas urbanas das cidades e compáraas entre si. 

CMCCT; CSC, CAA, CSIEE. 
▪ 2.3. Bloque 2. Expón as distintas funcións urbanas e a evolución que se deu a este respecto na 

actualidade, e explica a tipoloxía e xerarquía mundial das cidades. CSIEE, CSC. 
▪ 3.1. Bloque 2. Analiza o espazo urbano español: a xerarquía das cidades de España, os eixes de 

desenvolvemento urbano e a súa problemática. CAA, CD, CCL, CSC. 
 
13.6.- Descritores e competencias clave: 
 

▪ 1.1. Bloque 1.Explica por que se afirma que a cidade funciona como un ecosistema humano. CMCCT, 
CAA. 

▪ 1.1. Bloque 1. Sinala os elementos e problemas que interveñen no funcionamento dunha cidade. 
CMCCT, CAA. 

▪ 1.1. Bloque 1. Explica o destino dos residuos que se xeran na súa localidade. CMCCT, CAA. 
▪ 1.2. Bloque 1. Explica que é unha Smart city valorándoa como un modelo de desenvolvemento urbano 

sostible. CAA, CSIEE, CD. 
▪ 1.2. Bloque 1. Deseña e explica con detalle un proxecto de barrio intelixente. CAA, CSIEE, CD. 
▪ 1.1. Bloque 2. Localiza nun mapa os continentes nos que predomina a poboación urbana. CMCCT, CL, 

CD. 
▪ 1.1. Bloque 2. Cita, a partir dun mapa, os países africanos nos que a poboación urbana é menor. 

CMCCT, CL, CD. 
▪ 1.1. Bloque 2. Analiza e describe as tramas urbanas reflectidas nunha serie de planos. CMCCT, CL, CD. 
▪ 1.1. Bloque 2. Valora as vantaxes e desvantaxes das tramas urbanas representadas nunha serie de 

planos. CMCCT, CL, CD. 
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▪ 2.1. Bloque 2. Escribe a cidade como un poboamento cunha elevada poboación. CCL, CAA, CSIEE. 
▪ 2.1. Bloque 2. Expón as principais diferenzas existentes entre un poboamento rural e un urbano. CCL, 

CAA, CSIEE. 
▪ 2.2. Bloque 2. Explica por que é posible distinguir diversas morfoloxías urbanas nunha mesma cidade. 

CMCCT; CSC, CAA, CSIEE. 
▪ 2.2. Bloque 2. Identifica no plano da propia localidade as diferentes tramas urbanas que se distinguen. 

CMCCT; CSC, CAA, CSIEE. 
▪ 2.2. Bloque 2. Explica as causas de que as cidades actuais deixaran de ter unha única función. CMCCT; 

CSC, CAA, CSIEE. 
▪ 2.3. Bloque 2. Expón as funcións principais que ten unha cidade. CSIEE, CSC. 
▪ 2.3. Elabora un esquema no que identifica as tipoloxías urbanas e busca na rede diversas cidades que 

as exemplifiquen. CSIEE, CSC. 
▪ 2.3. Bloque 2. Interpreta un mapa sobre as cidades do mundo que aumentarán a súa poboación no 

futuro. CSIEE, CSC. 
▪ 2.3. Bloque 2. Define que se entende por cidade global e explica as súas principais características. 

CSIEE, CSC. 
▪ 2.3. Bloque 2. Compara a paisaxe urbana das cidades dos países ricos e dos países pobres. CSIEE, 

CSC. 
▪ 2.3. Bloque 2. Compara os centros das cidades europeas cos das cidades norteamericanas. CSIEE, 

CSC. 
▪ 3.1. Bloque 2. Comenta un mapa coa xerarquía de cidades e os eixes de desenvolvemento urbano 

español. CAA, CD, CCL, CSC. 
▪ 3.1. Bloque 2. Recoñece e comenta os niveis de xerarquía urbana de España. CAA, CD, CCL, CSC. 

 
13.7.- Contidos mínimos: 
 

▪ Explica o concepto de cidade: criterios que se usan para caracterizala e trazos que presenta a cidade. 
▪ Compara a taxa de urbanización a escala mundial e por continentes. 
▪ Elabora un cadro comparativo sobre os tipos de planos urbanos: época, trazos, vantaxes e problemas. 
▪ Explica cales son as funcións principais dunha cidade e como foron evolucionando ao longo do tempo. 
▪ Analiza o crecemento das cidades no mundo actual e os tipos de aglomeracións que xorden no proceso 

de crecemento: área metropolitana, conurbación e megalópole. 
▪ Elabora un esquema sobre os niveis da xerarquía de cidades a escala mundial. 
▪ Establece a xerarquía das cidades españolas e galegas; e localiza nun mapa os eixes do sistema urbano 

español. 
▪ Explica o concepto de estrutura urbana. Confecciona un cadro comparativo entre a paisaxe urbana das 

cidades dos países ricos e as cidades dos países pobres. 
▪ Elabora un mapa conceptual sobre os principais problemas que orixina o funcionamento dunha cidade. 
▪ Enumera e describe os problemas sociais das grandes cidades do mundo actual. 
▪ Define e aplica correctamente os conceptos específicos desta unidade. 

 
13.8.- Temporalización: 
 

▪ Seis sesións. 
 
13.9.- Procedementos e instrumentos de avaliación 
 

▪ Observación do traballo diario na aula. 
▪ Recollida e valoración das actividades realizadas no caderno de clase. 
▪ Comentario de planos urbanos e resolución de sinxelos problemas de escala. 
▪ Comentario de gráficas e mapas sobre a distribución da poboación urbana no mundo. 
▪ Elaboración e exposición dun traballo de grupo sobre os problemas da nosa cidade e as alternativas 

propostas para palialos. 
▪ Proba escrita na que se recollen os contidos mínimos indicados. 

 
 

Unidade 14.- Natureza e sociedade: harmonías, crises e impactos 
 
14.1.- Competencias clave: CCL, CMCCT, CD, CAA, CSC,CSIEE, CCEC 
 

▪ Competencia en comunicación lingüística 
▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
▪ Competencia dixital. 
▪ Aprender a aprender. 
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▪ Competencias sociais e cívicas 
▪ Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
▪ Competencia en conciencia e expresións culturais 

 
14.2.- Obxectivos didácticos: 
 

▪ Saber como evolucionou a relación entre sociedade e natureza ao longo do tempo e analizar os factores 
que explican o desenvolvemento da conciencia ecolóxica. 

▪ Comprender e diferenciar o desenvolvemento sostible do crecemento insostible. 
▪ Coñecer a distribución desigual dos recursos naturais no mundo e o papel que desempeñan as grandes 

empresas dos países ricos na súa explotación. 
▪ Tomar conciencia da limitación dos recursos naturais e da necesidade de adoptar medidas de aforro 

enerxético como o uso dos recursos renovables. 
▪ Analizar e reflexionar sobre as dificultades dos países africanos para acceder e explotar os seus propios 

recursos naturais. 
▪ Explicar os fenómenos responsables da contaminación da auga, a contaminación atmosférica e a 

deforestación. 
▪ Recoñecer os axentes responsables da sobreexplotación dos recursos hídricos. 
▪ Identificar as novas formas de consumo. 
▪ Describir as características e as problemáticas das paisaxes humanizadas españolas. 
▪ Analizar os parques nacionais e os espazos protexidos de España. 

 
14.3.- Contidos: 
 

1.- As relacións entre natureza e sociedade. 
1.1.- Dependencia da natureza. 
1.2.- A natureza como fonte inesgotable de riqueza. 
1.3.- O crecemento non sustentable. 
1.4.- Os riscos globais e os seus impactos. 

2.- O gozo desigual dos recursos do planeta. 
2.1.- Desigualdades económicas entre países. 
2.2.- O caso de África: moitos recursos naturais pero con países pobres 

3.- Problemas, impactos e retos ambientais. 
3.1.- A sobreexplotación e contaminación da auga. 
3.2.- A contaminación atmosférica. 
3.3.- A deforestación. 

4.- Desenvolvemento sustentable e xestión de residuos. 
4.1.- A xestión dos residuos. 
4.2.- Repensar as formas de consumo. 

5.- Países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. 
5.1.- Os indicadores socioeconómicos da desigualdade. 
5.2.- Os países desenvolvidos. 
5.3.- Os países subdesenvolvidos. 
5.4.- Medidas para reducir a desigualdade. 

6.- Problemáticas das paisaxes humanizadas españolas. 
6.1.- As paisaxes españolas e os problemas ambientais. 
6.2.- O impacto do crecemento urbano: deterioro do litoral e desertización. 

7.- Os espazos naturais protexidos de España. 
7.1.- A rede de parques nacionais. 
7.2.- Os parques naturais. 
7.3.- Outros espazos naturais. 

 
14.4.- Criterios de avaliación: 
 

▪ 1. Bloque 1. Interpretar datos, evidencias e información relacionada co medio ambiente ou cos 
problemas medioambientais analizando diferentes fontes e formatos de información. 

▪ 2. Bloque 1. Realizar de forma eficaz tarefas ou proxectos, ter iniciativa para emprender e propor accións 
relacionadas co medio ambiente e a súa preservación. 

▪ 3. Bloque 1. Estimar o grao de idoneidade dalgunhas políticas sociais, económicas ou territoriais en 
relación ao medio ambiente e a súa preservación. 

▪ 1. Bloque 1. Analizar problemas medioambientais de España e da propia redonda analizando as súas 
causas e posibles estratexias para resolvelos. 

▪ 1. Bloque 2. Analizar problemas medioambientais de España e da propia redonda analizando as súas 
causas e posibles estratexias para resolvelos. 
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▪ 2. Bloque 2. Asimilar e comprender o concepto de sustentabilidade e as prácticas relacionadas coa 
xestión sostible que podemos facer dos recursos. 

 
14.5.- Estándares de aprendizaxe e competencias clave: 
 

▪ 1.1. Bloque 1. Analiza información relacionada co medio ambiente e manexa imaxes, táboas, gráficos, 
esquemas e resumos.CD, CAA. 

▪ 2.1. Bloque 1. Utiliza estratexias para realizar traballos de forma individual e en equipo. CD, CSIEE. 
▪ 3.1. Bloque 1. Enumera e describe as peculiaridades do medio físico español e os seus problemas 

ambientais. CSC. 
▪ 3.2. Bloque 1. Analiza e valora criticamente os impactos e repercusións negativas da actividade humana 

sobre o medio. CMCCT, CL. 
▪ 1.1. Bloque 2. Coñece e valora a rede de espazos protexidos de España como medio para preservar a 

riqueza natural do país. CSC. 
▪ 2.1. Bloque 2. Define “desenvolvemento sostible” e describe conceptos clave que están relacionados con 

el. CLL, CSC. 
 
14.6.- Descritores e competencias clave: 
 

▪ 1.1. Bloque 1. Analiza imaxes sobre a actividade agrícola e industrial e o vertido de augas residuais para 
explicar a relación entre contaminación e actividade humana. CD, CAA. 

▪ 1.1. Bloque 1. Interpreta un gráfico e un texto sobre as emisións de CO2 de Europa e o protocolo de 
Quioto e comenta a información extraendo conclusións. CD, CAA. 

▪ 1.1. Bloque 1. Realiza un informe técnico sobre o Ártico a partir dunha serie de pautas e buscando 
información na Internet ou noutras fontes. CD, CAA. 

▪ 2.1. Bloque 1. Desenvolve un traballo sobre os Residuos Sólidos Urbanos a partir dunha serie de pautas 
e buscando información na Internet ou outras fontes. CD, CSIEE 

▪ 3.1. Bloque 1. Identifica e describe os principais problemas ambientais das paisaxes españolas e as 
causas destes problemas. CSC. 

▪ 3.2. Bloque 1. Define que se entende por impacto ambiental relacionando este concepto coas 
actividades humanas que producen un maior impacto ambiental. CMCCT, CL. 

▪ 3.2. Bloque 1. Coñece o impacto ambiental que supón a desaparición de grandes masas forestais. 
▪ 3.2. Bloque 1. Recoñece e describe as problemáticas ambientais do propio municipio. CMCCT, CL. 
▪ 3.2. Bloque 1. Explica os motivos polos que se contamina a atmosfera e analiza os efectos prexudiciais 

da contaminación. CMCCT, CL. 
▪ 3.2. Bloque 1. Describe as consecuencias da deforestación e contrasta a súa situación de desprotección 

coa dos solos protexidos por vexetación. CMCCT, CL. 
▪ 1.1. Bloque 2. Describe que é a Rede española de Parques Nacionais e en que consisten os seus 

obxectivos. CSC. 
▪ 1.1. Bloque 2. Busca argumentos que xustifiquen a existencia dos parques naturais. CSC. 
▪ 1.1. Bloque 2. Elabora un informe sobre os parques naturais da propia Comunidade Autónoma e é capaz 

de situalos nun mapa. CSC. 
▪ 2.1. Bloque 2. Expón en que consiste o desenvolvemento sostible e que medidas podemos tomar para 

contribuír a facer efectivo un modelo de desenvolvemento sostible. CLL, CSC. 
▪ 2.1. Bloque 2. Explica en que consiste a cultura dos tres R e a recollida selectiva de residuos. CLL, CSC. 
▪ 2.1. Bloque 2. .Analiza o uso dos biocombustibles na sociedade actual e reflexiona sobre se son unha 

enerxía alternativa ou causa de fame no mundo. CLL, CSC. 
 

 
14.7.- Contidos mínimos: 
 

▪ Identifica e sitúa no tempo os tres tipos de relación que se establecen entre natureza e sociedade. 
▪ Describe os principais riscos globais que afronta o mundo actual: a contaminación do medio, a crise da 

auga e a sobreexplotación dos recursos naturais. 
▪ Resume a relación entre goce dos recursos naturais e desigualdades económicas entre países. 
▪ Explica os principais impactos ambientais que a actividade humana provocou sobre a auga, o aire e a 

vexetación. Resume as características máis destacadas do cambio climático. 
▪ Define o concepto de desenvolvemento sustentable e identifica os hábitos de consumo imprescindibles 

para contribuír a facelo realidade. 
▪ Enumera os indicadores utilizados para medir o nivel de desenvolvemento dun país. A partir deles 

elabora un cadro comparativo entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. 
▪ Resume os principais problemas ambientais das paisaxes españolas. 
▪ Identifica e sitúa os principais espazos naturais protexidos de España. 
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14.8.- Temporalización: 
 

▪ Cinco sesións. 
 
14.9.- Procedementos e instrumentos de avaliación 
 

▪ Observación do traballo diario na aula. 
▪ Recollida e valoración das actividades realizadas no caderno de clase. 
▪ Elaboración dun traballo de grupo sobre un dos impactos ambientais estudados: contaminación da auga, 

contaminación atmosférica, deforestación, cambio climático... 
▪ Debate en clase sobre o desenvolvemento sustentable e os hábitos de consumo. 
▪ Recollida e exposición de información xornalística sobre os problemas ambientais da cidade. 
▪ Proba escrita na que se recollen os contidos mínimos indicados. 
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4.- Estándares de aprendizaxe, criterios de cualificación, instrumentos de avaliación e elementos transversais en 2º ESO 

 
LENDA COMPETENCIAS LENDA INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN LENDA TRANSVERSAIS 

CCL Comunicación Lingüística PE Probas escritas CL Comprensión lectora 

CMCCT Competencia matemática e compet. básicas en ciencia e tecnoloxía OTA Observación do traballo diario na aula EOE Expresión oral e escrita 

CD Competencia dixital CdC Caderno de clase CA Comunicación audiovisual 

CAA Competencia aprender a aprender Rub Rúbricas: producións do alumnado TIC Tecnoloxías da información e da comunicación 

CSC Competencias sociais e cívicas EPCT Exposición e posta en común dos traballos de grupo EMP Emprendemento 

CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor PD Participación nos debates EC Educación cívica 

CCEC Conciencia e expresións culturais   PV Prevención da violencia 

    EV Educación e seguridade viaria 

 

Unidade 1.- A fragmentación do mundo antigo 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son 
herdanza do pasado. CSC - CEC. 

50 % 5 % 30 % 30 % 30 %   10 % X   X  X   

XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes históricas. CSC - CAA. 50 % 5 % 30 % 30 % 30 %   10 %  X       

XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan 
estas restos materiais ou textuais. CSC - CAA 

50 % 10 % 30 % 30 % 30 %   10 % X X       

XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos 
salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e 
simultaneidade. CSC - CMCCT. 

50 % 20 % 50 %  30 % 20 %     X X     

XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. CSC - 
CMCCT. 

50 % 20 % 50 % 20 % 30 %      X X     

XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves 
xeográficos. CSC - CMCCT. 

50 % 10 % 30 % 30 % 30 %   10 %      X X  

XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada 
época. CSC - CCL. 

50 % 20 % 50 % 30 % 20 %    X X       

XHB3.7.1. Compara as formas de vida (en diversos aspectos) do Imperio Romano 
coas dos reinos xermánicos CSC - CAA 

50 % 10 % 30 % 30 % 30 %   10 % X X    X   
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Unidade 2.- Al-Ándalus 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son 
herdanza do pasado. CSC - CCEC. 

50 % 5 % 30 % 30 % 30 %   10 % X   X  X   

XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos 
salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e 
simultaneidade. CSC - CMCCT. 

50 % 20 % 50 %  30 % 20 %     X X     

XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. CSC - 
CMCCT. 

50 % 20 % 50 % 20 % 30 %      X X     

XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada 
época. CSC - CCL. 

50 % 15 % 50 % 30 % 20 %    X X       

XHB3.9.1. Comprende as orixes do Islam e o seu alcance posterior. CSC - CCEC 70 % 20 % 50 % 20 % 20 % 10 %   X X       

XHB3.9.2. Explica a importancia de al-Ándalus na Idade Media. CSC - CCEC - 
CMCCT - CCL 

70 % 20 % 50 % 20 % 10 %   20 %   X   X   

 
 

Unidade 3.- A Europa feudal 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son 
herdanza do pasado. CSC - CCEC. 

50 % 5 % 30 % 30 % 30 %   10 % X   X  X   

XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos 
salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e 
simultaneidade. CSC - CMCCT. 

50 % 15 % 50 %  30 % 20 %     X X     

XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. CSC - 
CMCCT. 

50 % 15 % 50 % 20 % 30 %      X X     

XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada 
época. CSC - CCL. 

50 % 15 % 50 % 30 % 20 %    X X       

XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e 
campesiños. CSC 

70 % 30 % 50 % 20 % 10 % 10 % 10 %   X X   X   

XHB3.11.1. Comprende o impacto dunha crise demográfica e económica nas 
sociedades medievais europeas. CSC 

50 % 20 % 50 % 20 % 10 % 10 % 10 %   X X   X   
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Unidade 4.- A orixe dos primeiros reinos peninsulares (séculos VIII-XIII) 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son 
herdanza do pasado. CSC - CCEC. 

50 % 5 % 30 % 30 % 30 %   10 % X   X  X   

XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos 
salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e 
simultaneidade. CSC - CMCCT. 

50 % 20 % 50 %  30 % 20 %     X X     

XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. CSC - 
CMCCT. 

50 % 20 % 50 % 20 % 30 %      X X     

XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada 
época. CSC - CCL. 

50 % 20 % 50 % 30 % 20 %    X X       

XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e 
repoboación cristiás na Península Ibérica. CSC - CAA 

70 % 35 % 30 % 20 % 20 % 20 % 10 %    X X     

 
 

Unidade 5.- A cultura e a arte do Románico 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son 
herdanza do pasado. CSC - CCEC. 

50 % 10 % 30 % 30 % 30 %   10 % X   X  X   

XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos 
salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e 
simultaneidade. CSC - CMCCT. 

50 % 10 % 50 %  30 % 20 %     X X     

XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. CSC - 
CMCCT. 

50 % 20 % 50 % 20 % 30 %      X X     

XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada 
época. CSC - CCL. 

70 % 30 % 50 % 30 % 20 %    X X       

XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. CSC, 
CCEC,CCL. 

70 % 30 % 30 % 20 %  30 % 20 %   X  X  X   
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Unidade 6.- As cidades da Europa medieval 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son 
herdanza do pasado. CSC - CCEC. 

50 % 5 % 30 % 30 % 30 %   10 % X   X  X   

XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos 
salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e 
simultaneidade. CSC - CMCCT. 

50 % 20 % 50 %  30 % 20 %     X X     

XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. CSC - 
CMCCT. 

50 % 20 % 50 % 20 % 30 %      X X     

XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada 
época. CSC - CCL. 

50 % 15 % 50 % 30 % 20 %    X X       

XHB3.11.1. Comprende o impacto dunha crise demográfica e económica nas 
sociedades medievais europeas. CSC 

50 % 20 % 50 % 20 % 10 % 10 % 10 %   X X   X   

 
 

Unidade 7.- Os grandes reinos peninsulares.  

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son 
herdanza do pasado. CSC - CCEC. 

50 % 5 % 30 % 30 % 30 %   10 % X   X  X   

XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos 
salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e 
simultaneidade. CSC - CMCCT. 

50 % 20 % 50 %  30 % 20 %     X X     

XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. CSC - 
CMCCT. 

50 % 20 % 50 % 20 % 30 %      X X     

XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada 
época. CSC - CCL. 

50 % 20 % 50 % 30 % 20 %    X X       

XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e 
repoboación cristiás na Península Ibérica 

70 % 35 % 30 % 20 % 20 % 20 % 10 %    X X     
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Unidade 8.- A cultura e a arte do Gótico 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son 
herdanza do pasado. CSC - CCEC. 

50 % 5 % 30 % 30 % 30 %   10 % X   X  X   

XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos 
salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e 
simultaneidade. CSC - CMCCT. 

50 % 20 % 50 %  30 % 20 %     X X     

XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. CSC - 
CMCCT. 

50 % 20 % 50 % 20 % 30 %      X X     

XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada 
época. CSC - CCL. 

50 % 20 % 50 % 30 % 20 %    X X       

XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. CSC - 
CCEC - CCL. 

70 % 35 % 30 % 20 %  30 % 20 %   X  X  X   
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Unidade 9.- O escenario físico das actividades humanas 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB1.1.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa utilizando datos de 
coordenadas xeográficas: CAA - CMCCT - CD. 

100 % 10 % 80 % 10 % 10 %       X     

XHB1.1.1. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa de España e de 
Galicia, utilizando datos de coordenadas xeográficas. CAA - CMCCT - CD. 

50 % 10 % 80 % 10 % 10 %       X     

XHB1.2.1. Enumera e describe as peculiaridades do medio físico español e 
galego. CAA - CMCCT - CD - CCL. 

50 % 10 % 50 % 10 % 30 % 10 %    X X      

XHB1.3.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo español. CAA - 
CMCCT.- CD. 

50 % 10 % 80 %  20 %       X     

XHB1.3.2. Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de España. 
CAA - CMCCT - CD - CCL. 

50 % 5 % 50 %       X       

XHB1.4.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo galego. CAA - 
CMCCT - CD. 

50 % 10 % 80 %  20 %       X     

XHB1.4.2. Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de Galicia. 
CAA - CMCCT - CD - CCL. 

50 % 5 % 50 %       X       

XHB1.5.1. Localiza nun mapa os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos de 
España. CAA - CMCCT - CD - CCL. 

50 % 10 % 60 %  20 % 20 %      X     

XHB1.5.2. Analiza e compara as zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos 
e imaxes. CAA - CMCCT - CD. 

50 % 10 % 80 % 10 % 10 %     X X      

XHB1.5.3. Localiza nun mapa os espazos bioclimáticos de Galicia. CAA - CMCCT 
- CD. 

50 % 10 % 80 %  20 %       X     

XHB1.6.1. Distingue e localiza nun mapa as paisaxes de España e de Galicia. CAA 
- CMCCT - CD. 

50 % 10 % 50 %   50 %      X     
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Unidade 10.- Os habitantes do planeta 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial os continentes e as áreas máis densamente 
poboadas. CAA - CMCCT - CSC - CD. 

80 % 50 % 50 % 20 % 20 % 10 %     X X     

XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. CAA - CCL - CSC -
CD. 

50 % 20 % 50 % 20 % 20 % 10 %    X X      

XHB2.2.2. Compara entre países a poboación europea segundo a súa distribución, 
a súa evolución e a súa dinámica. CAA, CMCCT, CSC, CD, CCL. 

50 % 30 % 50 % 20 % 20 % 10 %    X  X     

 
 

Unidade 11.- A poboación española 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades 
autónomas. CAA - CMCCT - CSC - CD - CCL. 

80 % 40 % 30 % 20 % 20 % 30 %    X  X     

XHB2.3.2. Analiza en distintos medios os movementos migratorios nas últimas tres 
décadas en España. CAA - CMCCT - CSC. 

50 % 30 % 30 % 20 %  10 % 30 % 10 %   X X  X   

XHB2.4.1. Coñece o proceso da emigración galega, as súas etapas e os destinos 
principais. CAA - CMCCT - CSC - CD - CCL. 

50 % 30 % 30 % 20 %  10 % 30 % 10 %  X    X   

 
 

Unidade 12.- As sociedades humanas e os fenómenos migratorios 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB2.3.2. Analiza en distintos medios os movementos migratorios nas últimas tres 
décadas en España. CAA - CMCCT - CSC. 

50 % 25 % 30 % 20 %  10 % 30 % 10 %   X X  X   

XHB2.4.1. Coñece o proceso da emigración galega, as súas etapas e os destinos 
principais. CAA - CMCCT - CSC - CD - CCL. 

50 % 25 % 30 % 20 %  10 % 30 % 10 %  X    X   

XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de 
acollemento. CAA - CMCCT - CSC - CD 

70 % 50 % 30 %   10 % 40 % 10 %  X X X  X X  
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Unidade 13.- As cidades e os procesos de urbanización 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB2.5.1. Realiza un gráfico con datos da evolución do crecemento da poboación 
urbana no mundo. CAA - CMCCT - CSC - CD - CCL. 

50 % 30 %    100 %      X     

XHB2.5.2. Sitúa no mapa do mundo as vinte cidades máis poboadas, di a que país 
pertencen e explica a súa posición económica. CAA - CMCCT - CSC - CD - CCL. 

50 % 20 % 100 %        X      

XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades do noso continente. CAA - CMCCT - CSC 
- CD - CCL 

50 % 20 % 50 % 30 % 20 %     X       

XHB2.7.1. Interpreta textos que expliquen as características das cidades de 
España e de Galicia axudándose de internet ou de medios de comunicación 
escrita. CSC - CD - CCL. 

50 % 30 % 50 % 30 % 20 %    X X       

 
 

Unidade 14.- Natureza e sociedade: harmonías, crises e impactos 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas 
ambientais actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web 
directamente relaciona- dos con eles. CAA, CMCCT. CD, CCL 

50 % 100 %    30 % 50 % 20 % X X X X  X   
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5.- Temporalización prevista. 
 

XEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO. Curso 2019-2020 
 

Av. Mes Semana Unidade Didáctica 

1ª 

Setembro 
16 S - 20 S Presentación e avaliación inicial 

23 S - 27 S Introdución: fontes históricas e tempo histórico 

Outubro 

30 S - 04 O A Idade Media: concepto, etapas e caracteres esenciais 
 

Unidade 1.- A fragmentación do mundo antigo. 
 

Proba de avaliación 

07 O - 11 O 

14 O - 18 O 

21 O - 25 O 
Unidade 2.- Al-Ándalus. 

Novembro 

28 O - 01 N 

04 N - 08 N Unidade 3.- A Europa feudal. 
 

Proba de avaliación 11 N - 15 N 

18 N - 22 N 
Unidade 4.- A orixe dos primeiros reinos peninsulares. 
 

Proba de avaliación 
25 N - 29 N 

Decembro 

02 D - 06 D 

09 D - 13 D Unidade 5.- A cultura e a arte do Románico (traballo en grupo). 
 

Primeira avaliación 16 D - 20 D 

2ª 

Xaneiro 

06 X - 10 X 
Unidade 6.- As cidades da Europa medieval. 
 

Proba de avaliación 
13 X - 17 X 

20 X - 24 X 

27 X - 31 X 
Unidade 7.- Os grandes reinos peninsulares. 
 

Proba de avaliación 
03 F - 07 F 

Febreiro 

10 F - 14 F 

17 F - 21 F Unidade 8.- A cultura e a arte do gótico (traballo en grupo). 
 

24 F – 28 F Unidade 9.- O medio físico: as coordenadas xeográficas. 
 

Unidade 9.- O medio físico de España e de Galicia: relevo, clima e 
hidrografía. 
 

Proba de avaliación 
Marzo 

02 M - 06 M 

09 M - 13 M 

16 M - 20 M 

23 M - 27 M Segunda avaliación 

3ª 

Abril 

30 M - 03 A 
Unidade 10.- Os habitantes do planeta. 

13 A - 17 A 

20 A - 24 A Unidade 11.- A poboación española. 
Proba de avaliación 

Maio 

27 A - 01 M 

04 M - 08 M 
Unidade 12.- As sociedades humanas e os fenómenos migratorios. 
 

Proba de avaliación 
11 M - 15 M 

18 M - 22 M 

25 M - 29 M 
Unidade 13.- As cidades e os procesos de urbanización. 

Xuño 

01 X - 05 X 

08 X - 12 X Unidade 14.- Natureza e sociedade: harmonías, crises e impactos. 
Proba de avaliación 15 X - 19 X 

22 X - 26 X Avaliación final ordinaria 
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3.- 3º ESO – XEOGRAFÍA E HISTORIA. 

 
1.- Programación das Unidades Didácticas 

 
Bloque 1.- O medio físico. 

 
Unidade 1.- O escenario físico das actividades humanas. 

 
1.1.- Obxectivos curriculares: 
 

▪ 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 

▪ 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. 

 
1.2.- Contidos: 
 

1.- A xeografía e as súas ferramentas de traballo. 
1.1.- A cartografía: os mapas e a escala. 
1.2.- As imaxes satélite e as fotografías aéreas. 
1.3.- Os gráficos e as estatísticas. 
1.4.- A localización no espazo: as coordenadas xeográficas. 

2.- As grandes unidades do relevo terrestre. 
3.- O relevo, os ríos e as costas de Europa. 
4.- As unidades do relevo de España. 

4.1.- O relevo peninsular español. 
4.2.- O relevo insular español. 

5.- As costas e os ríos de España. 
5.1.- As costas. 
5.2.- Os ríos peninsulares. 
5.3.- Os cursos de auga nas Baleares e nas Canarias. 

6.- As paisaxes da Terra. 
6.1.- Paisaxes de climas temperados. 
6.2.- Paisaxes de climas extremos. 

a.- A selva. 
b.- A sabana. 
c.- O deserto. 
d.- As paisaxes polares e as de alta montaña. 

7.- As paisaxes de Europa. 
7.1.- As paisaxes temperadas de Europa. 

a.- Paisaxe oceánica ou atlántica. 
b.- Paisaxe mediterránea. 
c.- Paisaxe continental. 

7.2.- Paisaxes frías de Europa. 
8.- As paisaxes de España. 

8.1.- Trazos climáticos da Península Ibérica. 
8.2.- As paisaxes da España atlántica. 
8.3.- As paisaxes da España mediterránea. 
8.4.- As paisaxes da España interior. 
8.5.- As paisaxes de alta montaña. 
8.6.- A paisaxe das illas Canarias. 

 
1.3.- Criterios de avaliación: 
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Criterios de avaliación correspondentes ao currículo de 1º ESO - Bloque 1: 
 

▪ B1.3. Localizar e identificar o mapa, e coñecer as imaxes de satélite e os seus usos principais. 
▪ B1.4. Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou imaxe de satélite, utilizando datos de 

coordenadas xeográficas. 
▪ B1.5. Localizar no mapamundi físico as principais unidades do relevo mundiais, os grandes ríos e as 

grandes zonas climáticas, e identificar as súas características. 
▪ B1.6. Ter unha visión global do medio físico europeo e mundial, e das súas características xerais. 
▪ B1.7. Ser capaz de describir as peculiaridades do medio físico europeo. 
▪ B1.8. Situar no mapa de Europa as unidades e os elementos principais do relevo continental. 
▪ B1.9. Coñecer, comparar e describir os grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo 

xeográfico europeo. 
▪ B1.10. Coñecer os principais espazos naturais do noso continente. 

 
Criterios de avaliación correspondentes ao currículo de 2º ESO - Bloque 1: 
 

▪ B1.1. Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou nunha imaxe de satélite, utilizando datos de 
coordenadas xeográficas. 

▪ B1.2. Ter unha visión global do medio físico de España e de Galicia, e das súas características xerais. 
▪ B1.3. Situar no mapa de España as unidades e os elementos principais do relevo peninsular, así como 

os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos. 
▪ B1.4. Situar no mapa de Galicia as unidades e os elementos principais do relevo, así como os grandes 

conxuntos ou espazos bioclimáticos. 
▪ B1.5. Coñecer e describir os grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo xeográfico 

español e galego. 
▪ B1.6. Coñecer os principais espazos naturais de España e de Galicia. 

 
Criterios de avaliación correspondentes ao currículo de 3º ESO - Bloque 1: 
 

▪ B1.1. Localizar e interpretar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou imaxe satélite. 
 
1.4.- Estándares de aprendizaxe e competencias clave: 
 
Estándares de aprendizaxe e competencias clave correspondentes ao currículo de 1º ESO - Bloque 1: 
 

▪ XHB1.3.1. Clasifica e distingue tipos de imaxes de satélite e mapas: CAA - CMCCT - CD. 
▪ XHB 1.4.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa, utilizando datos de coordenadas 

xeográficas: CAA - CMCCT - CD. 
▪ XHB 1.5.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo europeo e mundial: CAA - CMCCT - 

CD. 
▪ XHB 1.6.1. Localiza nun mapa físico mundial os elementos e as referencias físicas principais: mares e 

océanos, continentes, illas e arquipélagos máis importantes, ríos e cadeas montañosas principais.: CAA - 
CMCCT - CD - CCL. 

▪ XHB 1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo e reflictan os elementos máis 
importantes: CAA - CMCCT - CD -  CCL. 

▪ XHB 1.7.1. Explica as características xerais do relevo europeo: CAA - CMCCT - CD - CCL - CAA. 
▪ XHB 1.8.1. Localiza no mapa as unidades e os elementos principais do relevo europeo: CAA - CMCCT - 

CD. 
▪ XHB 1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os tipos de clima de Europa: CAA - CMCCT - CD - CCL. 
▪ XHB 1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas bioclimáticas do noso continente: CAA - CMCCT - 

CD. 
 
Estándares de aprendizaxe e competencias clave correspondentes ao currículo de 2º ESO - Bloque 1: 
 

▪ XHB 1.2.1. Enumera e describe as peculiaridades do medio físico español e galego: CAA - CMCCT - CD 
- CCL. 

▪ XHB 1.3.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo español: CAA - CMCCT - CD. 
▪ XHB 1.3.2. Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de España: CAA - CMCCT - CD - 

CCL. 
▪ XHB 1.4.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo galego: CAA - CMCCT - CD. 
▪ XHB 1.4.2. Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de Galicia: CAA - CMCCT - CD - 

CCL. 
▪ XHB 1.5.1. Localiza nun mapa os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos de España: CAA - 

CMCCT - CD - CCL. 
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▪ XHB 1.5.2. Analiza e compara as zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e imaxes: CAA - 
CMCCT  

▪ XHB 1.6.1. Distingue e localiza nun mapa as paisaxes de España e de Galicia: CAA - CMCCT - CD. 
 
Estándares de aprendizaxe e competencias clave correspondentes ao currículo de 2º ESO - Bloque 1: 
 

▪ XHB 1.1.1. Clasifica e distingue tipos de mapas e imaxes satélite: CAA - CMCCT - CCL - CD. 
▪ XHB 1.1.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa utilizando datos de coordenadas 

xeográficas: CAA - CMCCT - CD. 
▪ XHB 1.1.3. Coñece e interpreta os tipos mapas temáticos: CAA - CMCCT - CCL - CD. 

 
1.5.- Contidos mínimos: 
 

▪ Describe os tipos de mapas e os elementos que os conforman. 
▪ Explica o concepto de escala e é quen de aplicalo sobre un mapa ou mediante sinxelos exercicios. 
▪ Sitúa un espazo xeográfico nun mapa a partir das súas coordenadas xeográficas. 
▪ Indica as coordenadas xeográficas dun espazo situado nun mapa. 
▪ Identifica, diferencia e sitúa nun mapa físico os elementos fundamentais do relevo terrestre, de Europa, 

de España e de Galicia. 
▪ Enumera e localiza os elementos básicos da hidrografía e o litoral do mundo, de Europa, de España e de 

Galicia. 
▪ Identifica os elementos e os factores do clima. Explica como inflúen os factores sobre os elementos do 

clima. 
▪ Identifica as principais zonas climáticas da terra: sintetiza os trazos básicos do clima e vexetación 

característica. 
▪ Diferencia as paisaxes de España: climas e vexetación característica. 
▪ Define e aplica correctamente os conceptos específicos desta unidade. 

 
1.6.- Temporalización: 
 

▪ Dez sesións de clase. 
 
1.7.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

▪ Observación do traballo diario na aula. 
▪ Recollida e valoración das actividades realizadas no caderno de clase. 
▪ Confección de mapas físicos dos distintos espazos traballados no tema. 
▪ Elaboración e comentario de gráficas termopluviométricas. 
▪ Proba escrita na que se recollen os contidos mínimos indicados. 

 
 

Bloque 2.- O espazo humano. 
 

Unidade 2.- A organización política das sociedades. 
 
2.1.- Obxectivos curriculares: 
 

▪ 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. 

▪ 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. 
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▪ 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. 

 
2.2.- Contidos: 
 

1.- O Estado como organización política da sociedade. 
1.1.- Os elementos constitutivos: territorio, poboación e poder. 
1.2.- Os elementos e o funcionamento dos Estados democráticos. 
1.3.- Os Estados non democráticos. 

2.- Os Estados do mundo e as relacións internacionais. 
2.1.- O ámbito político. 
2.2.- O ámbito económico. 

3.- O Estado e a globalización. 
3.1.- A relación entre Estados: tratados e convenios. 
3.2.- Organizacións supranacionais. 
3.3.- O Estado e a rexionalización. 
3.4.- A ONU. 

4.- A organización territorial de España. 
4.1.- Os municipios e a administración territorial. 
4.2.- As provincias e a administración provincial. 

5.- O Estado das autonomías. 
5.1.- As Comunidades Autónomas. 
5.2.- Os estatutos de autonomía e as competencias autonómicas. 
5.3.- Institucións autonómicas de goberno. 
5.4.- A sociedade española na actualidade. 

6.- A Unión Europea. 
6.1.- O proceso de construción da Unión Europea. 
6.2.- Un mercado único. O euro. 
6.3.- As institucións da Unión Europea. 

7.- As organizacións non gobernamentais. 
7.1.- Que é o que define a unha ONG? 
7.2.- As ONG como redes internacionais. 
7.3.- O peso crecente das ONG. 
7.4.- Os movementos sociais internacionais. 

 
2.3.- Criterios de avaliación: 
 

▪ Identificar os trazos e tipos básicos dun Estado, e os caracteres esenciais do espazo xeopolítico mundial. 
▪ Analizar o impacto da globalización no funcionamento dos Estados, e o papel da ONU no mundo. 
▪ B2.1. Coñecer a organización administrativa e territorial de España. 
▪ Coñecer o proceso de formación da Unión Europea, as súas institucións e o seu peso no mundo. 

 
2.4.- Estándares de aprendizaxe e competencias clave: 
 

▪ XHB2.1.1. Distingue nun mapa político a distribución territorial de España: comunidades autónomas, 
capitais, provincias e illas: CCL - CMCCT - CD - CAA - CSC. 

 
2.5.- Contidos mínimos: 
 

▪ Define o concepto de Estado e identifica os seus elementos constitutivos. 
▪ Compara os trazos esenciais que definen os Estados democráticos e os Estados non democráticos. 
▪ Enumera os caracteres básicos das relacións internacionais; identifica e sitúa no mapamundi as áreas 

xeopolíticas e económicas mundiais. 
▪ Sintetiza as características da Organización das Nacións Unidas (ONU) como exemplo de organización 

supranacional: fundación, obxectivos, composición, institucións de funcionamento e labor que realiza. 
▪ Explica a organización política de España: as institucións de goberno, composición e funcións de cada 

unha delas. 
▪ Elabora un esquema sobre a organización territorial de España: unidades, institucións de goberno 

particulares e funcionamento de cada unha delas. 
▪ Sitúa nun mapa de España as provincias e as Comunidades Autónomas e indica as súas capitais. 
▪ Elabora un esquema sobre o proceso de formación da actual Unión Europea: identifica as fases e os 

Estados que se incorporaron en cada unha delas. 
▪ Sitúa nun mapa de Europa os Estados que constitúen a actual Unión Europea, diferenciando mediante 

símbolos, tramas ou cores a fase na que se integraron nela. 
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▪ Identifica as institucións fundamentais de funcionamento da Unión Europea, e resume a súa composición 
e as súas funcións. 

▪ Comenta e valora o papel das ONG no mundo globalizado. 
▪ Define e aplica correctamente os conceptos específicos desta unidade. 

 
2.6.- Temporalización: 
 

▪ Seis sesións de clase. 
 
2.7.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

▪ Observación do traballo diario na aula. 
▪ Recollida e valoración das actividades realizadas no caderno de clase. 
▪ Elaboración e exposición dun informe sobre a ONU. 
▪ Debate na aula sobre o funcionamento e o labor das ONG na actualidade. 
▪ Confección de mapas políticos sobre a Unión Europea e España. 
▪ Proba escrita na que se recollen os contidos mínimos indicados. 

 
 

Bloque 2.- O espazo humano. 
 

Unidade 3.- A organización económica das sociedades. 
 
3.1.- Obxectivos curriculares: 
 

▪ 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. 

▪ 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. 

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

 
3.2.- Contidos: 
 

1.- As actividades económicas. 
1.1.- Que entendemos por actividade económica? 
1.2.- Consumo e consumismo. 

2.- Os factores de produción e os axentes económicos. 
2.1.- Os factores de produción. 
2.2.- Os axentes económicos. 

3.- Os sectores económicos. 
3.1.- Os sectores económicos: concepto e actividades. 
3.2. Emprego por sectores económicos. 

4.- Os sistemas económicos. 
4.1.- O sistema de subsistencia. 
4.2.- O sistema capitalista. 
4.3.- O sistema de economía planificada. 
4.4.- As economías alternativas. 
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5.- Os sectores económicos na Unión Europea. 
5.1.- O sector primario. 
5.2.- O sector secundario. 
5.3.- O sector terciario. 
5.4.- Os retos dos sectores económicos na UE. 

6.- A economía da UE. 
6.1.- As principais magnitudes económicas da UE. 
6.2.- A UE e a crise económica. 
6.3.- Os Estados membros da UEM. 
6.4.- O futuro económico da UE. 

7.- Que é unha crise económica? 
7.1.- Causas das crises. 
7.2.- Consecuencias das crises. 
7.3.- Pódese evitar unha crise? 

8.- O mercado laboral. 
8.1.- A poboación activa e o mercado de traballo. 
8.2.- Emprendedores e empresarios. 
8.3.- O sector público. 

 
3.3.- Criterios de avaliación: 
 

▪ Coñecer os mecanismos elementais do funcionamento da actividade económica. 
▪ B2.4. Coñecer as características de diversos tipos de sistemas económicos. 
▪ B2.3. Recoñecer as actividades económicas que se realizan en Europa nos tres sectores, identificando 

distintas políticas económicas. 
▪ B2.2. Analizar os datos do peso do sector terciario dun país fronte aos do sector primario e secundario, e 

extraer conclusións. 
▪ B2.5. Entender a idea de desenvolvemento sustentable e as súas implicacións. 
▪ Comprender as causas básicas das crises económicas en xeral e da actual crise económica en concreto. 

 
3.4.- Estándares de aprendizaxe e competencias clave: 
 

▪ XHB2.4.1. Diferencia aspectos concretos e a súa interrelación dentro dun sistema económico: CCL - 
CSIEE - CCL - CAA - CSC. 

▪ XHB2.3.1. Diferencia os sectores económicos europeos: CCL - CMCCT - CAA - CSC. 
▪ XHB2.2.1. Compara a poboación activa de cada sector en diversos países e analiza o grao de 

desenvolvemento que amosan estes datos: CCL - CMCCT - CD - CAA - CSC. 
▪ XHB2.5.1. Define o desenvolvemento sustentable e describe conceptos clave relacionados con el: CCL - 

CMCCT - CD - CAA - CSC. 
▪ Elabora gráficos de distinto tipo (lineais, de barra e de sectores) en soportes virtuais ou analóxicos que 

reflicten información económica e demográfica de países ou áreas xeográficas a partir dos datos elixidos: 
CSIEE. 

 
3.5.- Contidos mínimos: 
 

▪ Describe de forma breve e concisa en que consiste a actividade económica. Describe as fases polas que 
pasa un produto no seu proceso económico. 

▪ Identifica e explica os factores que interveñen na produción de bens e servizos. 
▪ Identifica e explica os axentes que interveñen no funcionamento da economía. 
▪ Explica en que consisten e que actividades inclúen os distintos sectores económicos. 
▪ Compara a poboación activa empregada en cada sector nos diversos espazos económicos do mundo. 
▪ Resume os principios que definen o sistema capitalista, e compárao con outros sistemas económicos. 
▪ Sinala os eixes e problemas actuais da economía da Unión Europea. Comenta as medidas que propón a 

UE para afrontar a actual crise económica. 
▪ Indica as causas que explican a existencia dunha crise económica no sistema capitalista e as 

consecuencias que comporta. 
▪ Explica as repercusións e consecuencias negativas que supón a sobreexplotación dos recursos naturais. 
▪ Define e aplica correctamente os conceptos específicos desta unidade. 

 
3.6.- Temporalización: 
 

▪ Seis sesións de clase. 
 
3.7.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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▪ Observación do traballo diario na aula. 
▪ Recollida e valoración das actividades realizadas no caderno de clase. 
▪ Elaboración e comentario de gráficas de diverso tipo (lineais, de barras, sectoriais) relacionadas co tema. 
▪ Elaboración dun breve informe sobre a crise económica que afecta ao mundo desde 2007. 
▪ Debate na aula sobre o problema da explotación laboral infantil. 
▪ Proba escrita na que se recollen os contidos mínimos indicados. 

 
 

Bloque 2.- O espazo humano. 
 

Unidade 4.- O sector primario: agricultura, gandaría, pesca e silvicultura. 
 
4.1.- Obxectivos curriculares: 
 

▪ 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. 

▪ 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. 

 
4.2.- Contidos: 
 

1.- A agricultura. 
1.1.- Características da agricultura. 
1.2.- A agricultura na actualidade. 

2.- As paisaxes agrarias. 
2.1.- O tipo de poboamento. 
2.2.- As características das parcelas. 
2.3.- Os sistemas de cultivo. 

3.- Sistema de subsistencia versus sistema de mercado. 
3.1.- Os sistemas tradicionais de subsistencia. 
3.2.- Os sistemas de mercado. 

4.- A gandaría. 
4.1.- A gandaría tradicional. 
4.2.- A gandaría comercial ou de mercado. 
4.3. A gandaría no mundo. 

5.- A actividade pesqueira. 
5.1.- A pesca artesanal. 
5.2.- A pesca comercial. 
5.3.- A acuicultura. 
5.4.- Onde están as principais zonas pesqueiras? 

6.- A explotación forestal. 
6.1.- O bosque e a produción de madeira. 
6.2.- O bosque como fonte de alimento. 
6.3. Un desafío: unha explotación forestal sostible. 

7.- O sector primario en España. 
7.1.- As explotacións agrarias. 
7.2.- A produción agrícola. 
7.3.- A produción gandeira. 
7.4.- A pesca. 
7.5.- A explotación forestal. 

8.- As paisaxes agrarias en España. 
8.1.- A paisaxe agraria oceánica ou atlántica. 
8.2.- A paisaxe agraria mediterránea. 
8.3.- A paisaxe agraria de interior. 
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8.4.- A paisaxe agraria de alta montaña. 
8.5.- A paisaxe agraria subtropical. 

9.- É posible reducir os impactos negativos das actividades agrarias? 
9.1.- Os impactos das actividades agropecuarias. 
9.2.- O consenso internacional na política ambiental. 
9.3.- A educación ambiental e a investigación e investimento. 

 
4.3.- Criterios de avaliación: 
 

▪ B2.6. Localizar os recursos agrarios e naturais no mapa mundial. 
▪ B2.7. Explica e localiza os tipos de pesca e os seus problemas. 
▪ Recoñecer as actividades económicas do sector primario que se realizan en España, identificar os 

diferentes espazos nos que se desenvolven e os problemas que deben afrontar. 
▪ Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente e as súas consecuencias. 
▪ B2.5. Entender a idea de desenvolvemento sustentable e as súas implicacións. 

 
4.4.- Estándares de aprendizaxe e competencias clave: 
 

▪ XHB2.6.1. 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. 

▪ XHB2.7.1. Procura información sobre a sobreexplotación dos caladoiros de pesca, usando recursos 
impresos e dixitais.: CCL - CMCCT - CD - CAA - CSC - CSIEE. 

▪ Identifica as paisaxes agrarias existentes en España, os tipos de gandaría e pesca, e os espazos nos 
que se desenvolven. 

▪ Valora os impactos que as actividades do sector primario xeran sobre o ambiente, e identifica as 
medidas adoptadas para palialos. 

▪ Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais, e localiza 
páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles: CAA - CMCCT - CD - CCL. 

 
4.5.- Contidos mínimos: 
 

▪ Explica os factores físicos e humanos que inflúen na configuración das paisaxes agrarias. 
▪ Describe os elementos que caracterizan e diferencian as diversas paisaxes agrarias. 
▪ Elabora un esquema comparativo dos trazos básicos da agricultura de subsistencia e a agricultura de 

mercado. Identifica e localiza as principais paisaxes agrarias de cada tipo a escala mundial. 
▪ Indica cantos tipos de paisaxes agrarias se distinguen en España e en que lugares se localizan. 
▪ Elabora unha táboa onde se resumen as características principais das diferentes paisaxes agrarias de 

España. 
▪ Compara os trazos que diferencian a gandaría tradicional e a gandaría comercial. 
▪ Establece relacións entre as zonas climáticas e a gandería que se practica. 
▪ Identifica, compara e localiza os distintos tipos de pesca. 
▪ Identifica os principais problemas que presenta o sector pesqueiro e as medidas se teñen proposto para 

palialos. 
▪ Cita algunhas diferenzas entre a explotación dos bosques dos países subdesenvolvidos e a dos 

desenvolvidos. 
▪ Elabora un cadro resumo que recolla os impactos positivos e os impactos negativos das actividades do 

sector primario sobre as persoas e sobre o medio natural. 
▪ Define e aplica correctamente os conceptos específicos desta unidade. 

 
4.6.- Temporalización: 
 

▪ seis sesións de clase: do 21 de novembro ao 2 de decembro de 2016. 
 
4.7.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

▪ Observación do traballo diario na aula. 
▪ Recollida e valoración das actividades realizadas no caderno de clase. 
▪ Busca e comentario comparativo de imaxes representativas das paisaxes agrarias no mundo 
▪ Elaboración dun mural que analice o problema da sobrepesca e as súas posibles solucións. 
▪ Debate na aula sobre a posibilidade dunha explotación sostible dos recursos forestais. 
▪ Elaboración e comentario de mapas temáticos sobre a distribución mundial dos diversos tipos de 

agricultura, gandaría, pesca e silvicultura. 
▪ Proba escrita na que se recollen os contidos mínimos indicados. 
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Bloque 2.- O espazo humano. 
 

Unidade 5.- O sector secundario (I): a minaría, a enerxía e a construción. 
 
5.1.- Obxectivos curriculares: 
 

▪ 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. 

▪ 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. 

 
5.2.- Contidos: 
 

1.- A obtención de materias primas. 
1.1.- Tipos de materias primas segundo a súa orixe. 
1.2.- Os recursos minerais metálicos e non metálicos. 

2.- A enerxía. As fontes non renovables. 
2.1.- Fontes de enerxía non renovables. 
2.2.- As fontes de enerxía tradicionais. 

3.- As fontes de enerxía renovables. 
3.1.- Tipos de fontes de enerxía renovables. 
3.2.- O consumo de enerxías renovables. 

4.- A construción. A situación en España. 
4.1.- Obra pública. 
4.2.- Obra privada. 
4.3.- O estalido da burbulla inmobiliaria. 
Doc.- Construción e traballo. 

5.- O impacto humano: canteiras, graveiras e vertedoiros. 
5.1.- Canteiras e graveiras. 
5.2.- Os vertedoiros. 
5.3.- De canteiras e graveiras a vertedoiros. 
5.4.- A restauración das canteiras e graveiras: a súa reconversión en vertedoiros. 
5.5.- A reutilización das canteiras abandonadas. 

6.- A xestión dos residuos nucleares. 
6.1.- O funcionamento dunha central nuclear. 
6.2.- Os residuos da enerxía nuclear. 
6.3.- A xestión dos residuos nucleares en España. 
6.4.- Tipos de almacenamento de residuos nucleares. 
6.5.- O accidente de Fukushima. 

 
5.3.- Criterios de avaliación: 
 

▪ B2.6. Localizar os recursos naturais (minerais e enerxéticos) no mapa mundial. 
▪ B.2.5. Entender a idea de desenvolvemento sustentable e as súas implicacións. 
▪ Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente e as súas consecuencias. 
▪ Coñecer e analizar os problemas e retos medioambientais que afronta España, a súa orixe e as posibles 

vías para afrontar estes problemas. 
▪ Recoñecer as actividades económicas que se realizan en Europa no sector secundario. 

 
5.4.- Estándares de aprendizaxe e competencias clave: 

▪ XHB2.6.2. Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras de minerais no mundo: CAA - 
CSIEE - CD - CMCCT. 

▪ XHB2.6.3. Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras e consumidoras de enerxía no 
mundo.: CD - CAA - CSIEE - CMCCT. 
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▪ XHB2.6.4. Identifica e nomea algunhas enerxías alternativas: CCL - CAA - CSIEE - CMCCT. 
▪ XHB2.5.1. Define o desenvolvemento sustentable e describe conceptos clave relacionados con el: CCL - 

CMCCT - CD - CAA - CSC. 
▪ Compara paisaxes humanizadas españolas segundo a súa actividade económica: CMCCT. 
▪ Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais, e localiza 

páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles: CAA - CMCCT - CD - CCL. 
▪ Diferencia os diversos sectores económicos europeos: CMCCT - CAA - CL. 

 
5.5.- Contidos mínimos: 
 

▪ Sintetiza nun cadro as materias primas clasificadas segundo a súa orixe. 
▪ Interpreta mapas temáticos sobre a produción e consumo de recursos minerais e enerxéticos no mundo.´ 
▪ Elabora un esquema que mostre a clasificación das fontes de enerxía: definición, trazos e tipos. 
▪ Elabora un cadro comparativo que recolla as vantaxes e os inconvenientes que presentan as diferentes 

fontes de enerxía renovables e non renovables. 
▪ Confecciona e interpreta gráficos de distinto tipo sobre o consumo das diferentes fontes de enerxía, a 

escala mundial, en Europa e en España e tira conclusións. 
▪ Analiza o peso que ten o sector da construción na economía dun país, e as súas consecuencias. 
▪ Enumera os impactos negativos que xeran as actividades deste sector sobre os seres humanos e sobre 

o medio ambiente. 
▪ Explica e valora os riscos da utilización da enerxía nuclear. 
▪ Define e aplica correctamente os conceptos específicos desta unidade. 

 
5.6.- Temporalización: 
 

▪ seis sesións de clase. 
 
5.7.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

▪ Observación do traballo diario na aula. 
▪ Recollida e valoración das actividades realizadas no caderno de clase. 
▪ Busca de información e elaboración dun breve informe sobre as diferenzas entre produtores e 

consumidores de recursos mineiros e enerxéticos. 
▪ Debate na aula sobre a posibilidade dunha explotación sostible dos recursos enerxéticos e a utilización 

de fontes de enerxía renovables. 
▪ Debate na aula sobre a conveniencia de utilizar a enerxía nuclear para un país como España que 

padece insuficiencia de recursos enerxéticos. 
▪ Busca de información e elaboración dun mural sobre o accidente nuclear de Fukushima. 
▪ Proba escrita na que se recollen os contidos mínimos indicados. 

 
 

Bloque 2.- O espazo humano. 
 

Unidade 6.- O sector secundario (II): a industria. 
 
6.1.- Obxectivos curriculares: 
 

▪ 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. 

▪ 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. 

 
6.2.- Contidos: 
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1.- A actividade industrial. 
1.1.- Elementos do proceso industrial. 
1.2.- Tipos de industrias. 
1.3.- Tipos de empresas. 

2.- As revolucións industriais. 
2.1.- A Primeira Revolución Industrial. 
2.2.- A Segunda Revolución Industrial. 
2.3.- O fordismo: o modo de produción en cadea ou en serie. 

3.- A Terceira Revolución Industrial. 
3.1.- A tecnoloxía ao servizo da industria. 
3.2.- O postfordismo. 
3.3.- As condicións laborais. 

4.- Localización e deslocalización industrial. 
4.1.- Os factores tradicionais de localización. 
4.2.- A concentración de empresas industriais. 
4.3.- Os criterios actuais de localización. 
4.4.- Deslocalización, desconcentración, desestruturación. 

5.- As actividades industriais en España. 
5.1.- A localización industrial e os desequilibrios territoriais. 
5.2.- Os desafíos da industria. 
5.3.- A situación actual da industria. 

6.- As multinacionais españolas do século XXI. 
6.1.- Características principais das multinacionais. 
6.2.- As empresas multinacionais españolas. 

7.- Producir máis barato, a cambio de que? 
7.1.- A explotación laboral dos traballadores: exemplos significativos. 
7.2.- A Organización Internacional do Traballo (OIT). 
7.3.- A Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económicos (OCDE). 

8.- O impacto das actividades industriais: a industria petroquímica. 
8.1.- A industria petroquímica. 
8.2.- O proceso de refinado do petróleo. 
8.3.- Os produtos químicos, os seus riscos e as súas aplicacións na vida cotiá. 

 
6.3.- Criterios de avaliación: 
 

▪ B2.8. Explicar a distribución desigual das rexións industrializadas no mundo. 
▪ B.2.5. Entender a idea de desenvolvemento sustentable e as súas implicacións. 
▪ Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente e as súas consecuencias. 
▪ Coñecer e analizar os problemas e retos medioambientais que afronta España, a súa orixe e as posibles 

vías para afrontar estes problemas. 
▪ Recoñecer as actividades económicas que se realizan en Europa no sector secundario. 

 
6.4.- Estándares de aprendizaxe e competencias clave: 
 

▪ XHB2.8.1. Localiza nun mapa os países máis industrializados do mundo, a través de lendas e símbolos 
adecuados: CCL - CAA - CSIEE. 

▪ XHB2.5.1. Define o desenvolvemento sustentable e describe conceptos clave relacionados con el: CCL - 
CMCCT - CD - CAA - CSC. 

▪ Compara paisaxes humanizadas españolas segundo a súa actividade económica: CCL. 
▪ Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais, e localiza 

páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles: CAA - CMCCT - CD - CCL. 
▪ Diferencia os diversos sectores económicos europeos: CMCCT - CAA - CL. 

 
6.5.- Contidos mínimos: 
 

▪ Explica que elementos interveñen no proceso industrial. 
▪ Elabora un cadro que recolle a clasificación básica das industrias: tipos, en que consiste cada un, e 

industrias representativas de cada tipo. 
▪ Explica a clasificación das empresas, e indica exemplos de cada un. 
▪ Compara o traballo artesanal co traballo en cadea. Elabora unha listaxe con vantaxes e inconvenientes. 
▪ Analiza os cambios e as continuidades que se produciron nas condicións laborais desde a Primeira 

Revolución Industrial ata a actualidade. 
▪ Explica os factores tradicionais da localización industrial. Despois resume as tendencias de localización 

industrial na actualidade. 
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▪ Comenta a distribución das áreas industriais a escala mundial, e os cambios que se están a producir 
como consecuencia do impacto da globalización. 

▪ Explica a distribución da industria en España e os retos que debe afrontar na actualidade. 
▪ Comenta a distribución sectorial e xeográfica das grandes multinacionais a escala mundial e valora a 

posición de España nese marco. 
▪ Explica, a través dun caso significativo, o problema da explotación laboral dos traballadores. 
▪ Enumera exemplos de impactos positivos e negativos da actividade industrial sobre os seres humanos e 

o medio ambiente. 
▪ Define e aplica correctamente os conceptos específicos desta unidade. 

 
6.6.- Temporalización: 
 

▪ seis sesións de clase. 
 
6.7.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

▪ Observación do traballo diario na aula. 
▪ Recollida e valoración das actividades realizadas no caderno de clase. 
▪ Busca en diferentes formas de información as cen empresas máis grandes do mundo na actualidade, 

clasificación segundo o tipo de industria e elaboración dun mapa de localización. 
▪ Debate na aula sobre a relación entre os avances tecnolóxicos na industria e a situación do mercado de 

traballo. 
▪ Elaboración dun mapa sobre os cambios na distribución da industria no mundo en relación cos procesos 

de deslocalización e comentario na aula. 
▪ Comentario do mapa de localización da industria. 
▪ Elaboración e interpretación de gráficos de diverso tipo sobre a actividade industrial. 
▪ Traballo de grupo sobre a presenza internacional do grupo Inditex como exemplo de multinacional 

española. 
▪ Proba escrita na que se recollen os contidos mínimos indicados. 

 
 

Bloque 2.- O espazo humano. 
 

Unidade 7.- O sector terciario (I): os servizos,, a comunicación e a innovación. 
 
7.1.- Obxectivos curriculares: 
 

▪ 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. 

▪ 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. 

 
7.2.- Contidos: 
 

1.- O sector terciario. 
1.1.- O crecemento do sector servizos. 
1.2.- Sector terciario superior e sector terciario banal. 
1.3.- Os servizos na actualidade. 

2.- As actividades do sector terciario. 
2.1.- A diversidade do sector terciario. 
2.2.- Clasificación das actividades terciarias. 
2.3.- A sanidade e a educación en España. 

3.- A tecnoloxía e os medios de comunicación. 
3.1.- Comunicación, información e desenvolvemento. 
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3.2.- O poder da comunicación e da información. 
3.3.- Cara a un mundo homoxéneo? 

4.- A investigación, o desenvolvemento e a innovación. 
4.1.- Investigación + desenvolvemento + innovación. 
4.2.- Desenvolvemento tecnolóxico e economía. 
4.3.- Os parques tecnolóxicos. 

5.- I+D+I en España. 
5.1.- Exemplos de I+D+ i en España. 
5.2.- O gasto interno en I+D en España. 

6.- As redes sociais virtuais e as relacións humanas. 
6.1.- Que son as redes sociais virtuais? 
6.2.- Unha comunidade moi numerosa. 
6.3.- Unha ferramenta de comunicación moi útil. 
6.4.- O uso das redes entraña riscos. 

 
7.3.- Criterios de avaliación: 
 

▪ B2.2. Analizar os datos do peso do sector terciario dun país fronte aos do sector primario e secundario, e 
extraer conclusións. 

▪ Analizar diferentes tipos de documentos e fontes de información sobre a organización social e 
económica do mundo e das nosa redonda na actualidade. 

▪ Describir e explicar as características xerais dos sectores económicos e da actividade económica, con 
especial incidencia no sector terciario. 

▪ Caracterizar os sectores económicos e a actividade económica en Europa e en España identificando os 
seus principais elementos e características. 

▪ Analizar e comparar o grao de desenvolvemento socioeconómico de varias partes do mundo, a partir da 
desigualdade no acceso aos servizos, e reflexionar sobre as repercusións positivas e negativas da 
globalización. 

 
7.4.- Estándares de aprendizaxe e competencias clave: 
 

▪ XHB2.2.1. Compara a poboación activa de cada sector en diversos países e analiza o grao de 
desenvolvemento que amosan estes datos: CCL - CMCCT - CD - CAA - CSC. 

▪ Interpreta gráficas, mapas e táboas sobre os sectores económicos e a actividade económica: CMCCT - 
CCL - CD. 

▪ Realiza unha lectura reflexiva de diferentes textos relacionados coa actividade económica no mundo 
actual. CCL - CSIEE. 

▪ Identifica e describe os sectores económicos e as súas principais características: CMCCT - CSC. 
▪ Recoñece e describe os elementos e aspectos clave para o desenvolvemento das actividades 

económicas: CMCCT - CSC. 
▪ Describe as actividades e os sectores económicos en España, a súa situación actual e a súa evolución 

na historia recente: CCL. 
▪ Reflexiona sobre o impacto da globalización na organización económica, social e cultural no mundo e na 

redonda. CCL - CSIEE - CAA. 
 
7.5.- Contidos mínimos: 
 

▪ Explica en que consiste o sector terciario: concepto, caracteres e importancia no mundo actual. 
▪ Detalla que actividades se inclúen no sector terciario: trazos básicos e clasificación. 
▪ Valora a importancia do sector servizos no mundo actual e en España en particular. Concreta o caso da 

educación e da sanidade. 
▪ Comenta o papel da tecnoloxía e dos medios da comunicación no proceso de globalización. 
▪ Interpreta o concepto de aldea global. Valora os seus aspectos positivos e negativos. 
▪ Explica o concepto I+D+i e que relación ten co desenvolvemento económico dun país. Valora a situación 

en España. 
▪ Comenta que son as redes sociais virtuais, como poden influír nas relacións sociais e que riscos 

entrañan. 
▪ Define e aplica correctamente os conceptos específicos desta unidade. 

 
7.6.- Temporalización: 
 

▪ seis sesións de clase. 
 
7.7.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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▪ Observación do traballo diario na aula. 
▪ Recollida e valoración das actividades realizadas no caderno de clase. 
▪ Observación e interpretación de mapas e gráficos sobre a distribución da poboación activa en diferentes 

espazos do mundo, entre eles en España. 
▪ Busca e comentario de imaxes que mostren os contrastes no acceso aos servizos en distintos espazos 

do mundo. Elaboración de gráficos e dedución de conclusións. 
▪ Redacción dun informe sobre o uso dos servizos na vida cotiá do alumno (tipo, frecuencia, custo...) 
▪ Elaboración dun estudo por grupos sobre o uso das redes sociais no centro escolar (frecuencia de uso, 

popularidade entre os mozos, privacidade, riscos, situacións de acoso...). 
▪ Proba escrita na que se recollen os contidos mínimos indicados. 

 
 

Bloque 2.- O espazo humano. 
 

Unidade 8.- O sector terciario (II): os transportes e o turismo. 
 
8.1.- Obxectivos curriculares: 
 

▪ 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. 

▪ 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. 

 
8.2.- Contidos: 
 

1.- Os sistemas de transporte. 
1.1.- O transporte terrestre por estrada. 
1.2.- O transporte terrestre por ferrocarril. 
1.3.- O transporte aéreo. 
1.4.- O transporte marítimo. 

2.- As funcións do transporte e as súas redes. 
2.1.- Funcións do transporte. 
2.2.- A revolución dos transportes. 
2.3.- As redes de transporte. 

3.- O turismo e a súa importancia económica. 
3.1.- Impacto económico do turismo. 
3.2.- As formas de facer turismo. 
3.3.- Implicacións sociais e culturais do turismo. 

4.- Os transporte e o turismo en España. 
4.1.- Os transportes en España. 
4.2.- España, unha potencia turística. 
4.3.- O impacto social e económico do turismo. 

5.- O transporte dos produtos agrarios. 
5.1.- O terreo ou granxa como punto de orixe. 
5.2.- O almacenamento. 
5.3.- O transporte. 
5.4.- A distribución e o consumo. 

6.- O impacto do turismo. 
6.1.- Os efectos positivos. 
6.2.- As consecuencias negativas. 
6.2.- É o turismo unha actividade sostible? 

 
8.3.- Criterios de avaliación: 
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▪ B2.2. Analizar os datos do peso do sector terciario dun país fronte aos do sector primario e secundario, e 
extraer conclusións. 

▪ B2.9. Analizar o impacto dos medios de transporte no seu contorno. 
▪ B2.11. Analizar o desenvolvemento do turismo e a súa importancia económica. 
▪ Analizar diferentes tipos de documentos e fontes de información sobre a organización social e 

económica do mundo e das nosa redonda na actualidade. 
▪ B2.5. Entender a idea de desenvolvemento sustentable e as súas implicacións. 
▪ Coñecer, describir e valorar a acción do home sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

 
8.4.- Estándares de aprendizaxe e competencias clave: 
 

▪ XHB2.2.1. Compara a poboación activa de cada sector en diversos países e analiza o grao de 
desenvolvemento que amosan estes datos: CCL - CMCCT - CD - CAA - CSC. 

▪ XHB2.9.1. Traza sobre un mapamundi o itinerario que segue un produto agrario e outro gandeiro desde 
a súa colleita ata o seu consumo en zonas afastadas, e extrae conclusións: CD - CAA - CSC - CSIEE. 

▪ XHB2.11.1. Identifica os tipos de turismo e os seus efectos: CAA - CCL - CCEC - CSIEE - CD. 
▪ XHB 2.11.2. Valora a importancia do turismo na economía española e galega: CAA - CCL - CCEC - 

CSIEE - CD. 
▪ Interpreta gráficas, mapas e táboas sobre os sectores económicos e a actividade económica en relación 

co transporte e o turismo: CMCCT - CCL - CD. 
▪ Realiza unha lectura reflexiva de diferentes textos relacionados con estas actividades económicas no 

mundo actual. CCL - CSIEE. 
▪ XHB2.5.1. Define o desenvolvemento sustentable e describe conceptos clave relacionados con el: CCL - 

CMCCT - CD - CAA - CSC. 
▪ Realiza buscas en medios impresos e dixitais referidas a problemas medioambientais actuais: CCL - CD. 

 
8.5.- Contidos mínimos: 
 

▪ Diferencia entre sistemas de transporte, medios de transporte e infraestruturas. 
▪ Explica as vantaxes e inconvenientes dos sistemas de transporte: terrestre, aéreo e marítimo. 
▪ Comenta as funcións que cumpren os transportes no mundo actual e explica o concepto “revolución dos 

transportes”. 
▪ Explica que son as redes de transporte e a súa desigual distribución no espazo. 
▪ Identifica os tipos de turismo e comenta a evolución deste sector nas últimas décadas no mundo. 
▪ Valora a importancia do turismo a escala global, e en España en particular. 
▪ Elabora un cadro que recolla os efectos positivos e negativos que provocan as actividades turísticas. 

Valora a sustentabilidade do turismo a longo prazo. 
▪ Define e aplica correctamente os conceptos específicos desta unidade. 

 
8.6.- Temporalización: 
 

▪ sete sesións de clase. 
 
8.7.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

▪ Observación do traballo diario na aula. 
▪ Recollida e valoración das actividades realizadas no caderno de clase. 
▪ Elaboración dun cadro comparativo entre os diferentes sistemas de transporte, describindo as vantaxes 

e inconvenientes que pode presentar cada un deles. 
▪ Construción e comentario de gráficos de diverso tipo sobre a evolución dos transportes (nas súas 

diversas modalidades) a escala mundial e en España. 
▪ Comentario de mapas sobre a distribución das redes de transporte no mundo. 
▪ Elaboración e comentario de gráficos sobre o crecemento do turismo desde a metade do século pasado. 
▪ Redacción dun breve informe sobre a oferta turística do municipio, e as consecuencias positivas e 

negativas que ten sobre este. 
▪ Proba escrita na que se recollen os contidos mínimos indicados. 

 
 

Bloque 2.- O espazo humano. 
 

Unidade 9.- O sector terciario (III): as actividades comerciais e os fluxos de intercambio. 
 
9.1.- Obxectivos curriculares: 
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▪ 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. 

▪ 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. 

 
9.2.- Contidos: 
 

1.- As actividades comerciais. 
1.1.- Que é o comercio. 
1.2.- Elementos do comercio. 
1.3.- As características do comercio actual. 
1.4.- Que factores condicionan a actividade comercial? 

2.- O comercio interior. 
2.1.- Que é o comercio interior? 
2.2.- O consumo dos fogares españois. 

3.- O comercio exterior. 
3.1.- Os indicadores do comercio exterior. 
3.2.- Os tipos de fluxos comerciais. 
3.3.- As exportacións e as importacións españolas. 

4.- O comercio internacional nun mundo global. 
4.1.- A importancia do comercio mundial. 
4.2.- Quen participa no comercio mundial? 

5.- O comercio desigual nun mundo global. 
5.1.- A globalización dos intercambios comerciais. 
5.2.- O comercio segundo o grao de desenvolvemento dos países. 
5.3.- As alternativas de futuro. 
5.4.- Bloques comerciais e institucións da economía mundial. 

6.- A débeda externa. 
6.1.- A que lle chamamos débeda externa? Cal é a orixe? 
6.2.- Por que é tan grave o endebedamento? 
6.3.- As dúas caras da débeda. 

7.- Globalización e desigualdade. 
7.1.- Os indicadores de desenvolvemento. 
7.2.- Desenvolvemento e subdesenvolvemento. As desigualdades no mundo. 
7.3.- Causas da desigualdade nun mundo globalizado. 

8.- O impacto humano. Somos consumidores responsables? 
8.1.- Consumismos de xeito responsable? 
8.2.- Cales son as consecuencias do consumo irresponsable? 
8.3.- O medio natural é unha responsabilidade de todos. 

 
9.3.- Criterios de avaliación: 
 

▪ B2.2. Analizar os datos do peso do sector terciario dun país fronte aos do sector primario e secundario, e 
extraer conclusións. 

▪ B2.10. Entender os fluxos e os bloques comerciais. 
▪ Caracterizar os sectores económicos e a actividade económica en Europa e en España, identificando os 

seus principais elementos, trazos e problemas. 
▪ B2.12. Analizar gráficos de barras por países e textos onde se reflictan os niveis de consumo, o comercio 

desigual e a débeda externa entre países en desenvolvemento e os desenvolvidos. 
▪ Comparar o grao de desenvolvemento socioeconómico de varias partes do mundo e reflexionar sobre as 

repercusións positivas e negativas da globalización. 
▪ 2.13. Relacionar áreas de conflito bélico no mundo con factores económicos. 

 
9.4.- Estándares de aprendizaxe e competencias clave: 
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▪ XHB2.2.1. Compara a poboación activa de cada sector en diversos países e analiza o grao de 
desenvolvemento que amosan estes datos: CCL - CMCCT - CD - CAA - CSC. 

▪ XHB2.10.1. Define os indicadores que miden os intercambios económicos dun país.: CAA - CD - CCL - 
CMCCT - CSIEE. 

▪ XHB2.10.2. Describe as características do comercio internacional na actualidade: CAA - CCL - CSC - 
CSIEE. 

▪ XHB2.10.3. Enumera as características dos bloques comerciais e as razóns polas que se constitúen: 
CAA - CCL - CSC - CSIEE. 

▪ Identifica e describe os sectores económicos e as súas principais características: CMCCT - CSC. 
▪ XHB2.12.1. Comparar as características do consumo interior de países como Brasil e Francia: CAA - 

CCL - CSC - CSIEE - CD. 
▪ XHB2.12.2. Crea mapas conceptuais, usando recursos impresos e dixitais, para explicar o 

funcionamento do comercio, e sinala os organismos que agrupan as zonas comerciais: CAA - CCL - 
CSIEE - CD. 

▪ XHB2.12.3. 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. 

▪ XHB2.13.1. Realiza un informe sobre as medidas para tratar de superar as situacións de pobreza: CAA - 
CSC - CSIEE - CCL. 

▪ XHB2.13.2. Sinala áreas de conflito bélico no mapamundi e relaciónaas con factores económicos.: CCL - 
CSC - CAA - CSIEE. 

 
9.5.- Contidos mínimos: 
 

▪ Explica en que consiste a actividade comercial, os seus elementos e os factores que a permiten. 
▪ Comenta a situación do comercio interior en España. 
▪ Explica os indicadores do comercio exterior e os tipos de fluxos comerciais. Valora a situación do 

comercio exterior de España. 
▪ Describe os caracteres básicos do comercio internacional no mundo globalizado e detalla a importancia 

dos fluxos comerciais entre as distintas áreas xeoeconómicas. 
▪ Explica os trazos e as funcións dos bloques comerciais e as grandes institucións da economía mundial. 
▪ Razoa as causas da desigualdade no mundo, desenvolvendo e relacionando os conceptos de comercio 

desigual e débeda externa. 
▪ Enumera e explica os indicadores básicos que miden o grao de desenvolvemento dun país. 
▪ Valora o impacto do consumo irresponsable sobre o planeta. 
▪ Define e aplica correctamente os conceptos específicos desta unidade. 

 

9.6.- Temporalización: 
 

▪ sete sesións de clase. 
 

9.7.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

▪ Observación do traballo diario na aula. 
▪ Recollida e valoración das actividades realizadas no caderno de clase. 
▪ Busca de información e elaboración e comentario de gráficos de distinto tipo sobre a evolución do 

comercio interior e exterior de España. 
▪ Elaboración e comentario de mapas sobre os fluxos e bloques comerciais no mundo. 
▪ Traballo en grupo sobre o chamado Terceiro Mundo, utilizando todo tipo de información escrita e gráfica 

que poña de relevo os enormes contrastes nos niveis de desenvolvemento no mundo. 
▪ Elaboración dun mapa conceptual sobre as causas das desigualdades no mundo. 
▪ Busca na prensa e posta en común de exemplos de consumo irresponsable e os seus impactos sobre o 

medio. 
▪ Proba escrita na que se recollen os contidos mínimos indicados. 

 
 

Bloque 3.- A Historia. 
 

Unidade 10.- O nacemento do mundo moderno. 
 
10.1.- Obxectivos curriculares: 
 

▪ 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. 
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▪ 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. 

▪ 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. 

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

 
10.2.- Contidos: 
 

0.- Repaso: a Historia, o estudo do pasado. 
0.1.- As fontes históricas. 
0.2.- O tempo histórico. Cambio e continuidade. 

1.- Por que a Idade Moderna se inicia no século XV? 
1.1.- A recuperación demográfica e económica. 
1.2.- O ascenso da burguesía. 
1.3.- O fortalecemento da monarquía. 

2.- O Humanismo, unha revolución cultural. 
2.1.- O ser humano, centro da creación. 
2.2.- Os humanistas e as academias. 
2.3.- Que ideais propoñían os humanistas? 

3.- Erasmo de Rotterdam, príncipe dos humanistas. 
3.1.- Quen era Erasmo de Rotterdam? 
3.2.- O erasmismo en España. 

4.- Como se imprimía un libro? 
4.1.- A imprenta de Gutemberg. 
4.2.- A imprenta en España. 
4.3.- A difusión do libro impreso. 

5.- A Reforma protestante. 
5.1.- A crise espiritual da Igrexa. 
5.2.- A crítica de Martín Lutero. 
5.3.- Por onde se expandiu a Reforma? 

6.- A Contrarreforma católica. 
6.1.- O Concilio de Trento. 
6.2.- O Tribunal da Inquisición. 
6.3.- As guerras de relixión. 

 
10.3.- Criterios de avaliación: 
 

▪ B3.1. Recoñecer que o pasado non está "morto e enterrado", senón que determina o presente e os 
posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 

▪ B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre interpretacións de 
fontes diversas. 

▪ B3.3. Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos que determinaron 
cambios fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e a súa 
interpretación. 

▪ B3.4. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo e á vez no tempo 
(diacronía e sincronía). 

▪ B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 
▪ B3.6. Comprender a significación histórica da etapa do Renacemento en Europa. 
▪ B3.7. Relacionar o alcance da nova ollada dos humanistas, artistas e científicos do Renacemento con 

etapas anteriores e posteriores. 
 

10.4.- Estándares de aprendizaxe e competencias clave: 
 

▪ XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do pasado: CSC - 
CAA - CCEC. 

▪ XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes históricas: CSC - CAA. 
▪ XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos materiais ou 

textuais: CSC - CAA. 
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▪ XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando para iso 
as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade:  CSC - CMCCT. 

▪ XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.: CSC - CMCCT. 
▪ XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos: CSC - 

CMCCT. 
▪ XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época: CSC - CCL. 
▪ XHB3.6.1. Distingue modos de periodización histórica (Idade Moderna, Renacemento, Barroco, 

Absolutismo, etc.): CSC - CAA. 
▪ XHB3.7.1. Identifica trazos do Renacemento e do Humanismo na historia europea, a partir de fontes 

históricas de diversos tipos: CSC - CCEC - CAA - CCL. 
▪ Describe os aspectos básicos da economía, da organización social e da política durante a Idade 

Moderna: CSC - CAA. 
 
10.5.- Contidos mínimos: 
 

▪ Identifica os tipos fundamentais de fontes históricas. 
▪ Realiza exercicios sobre cronoloxía. 
▪ Identifica e caracteriza de forma razoada as transformacións económicas, sociais e políticas que dan 

inicio á Idade Moderna a finais do século XV. 
▪ Analiza un mapa histórico e identifica e localiza os principais Estados e Imperios de Europa no século 

XVI a partir da súa interpretación. 
▪ Detalla os trazos básicos do Humanismo e compáraos co pensamento medieval. Cita os principais 

humanistas e as súas achegas. 
▪ Valora o impacto da invención da imprenta no século XV na difusión das novas ideas, e as reaccións 

negativas que suscitou. 
▪ Describe a situación da Igrexa a comezos do século XVI e as críticas que realizou Lutero e que deron 

comezo á Reforma protestante. 
▪ Elabora un esquema sobre as principais doutrinas protestantes (luteranismo, calvinismo e anglicanismo): 

orixe, difusión, líderes e principios básicos. 
▪ Explica en que consistiu a Contrarreforma e detalla as principais medidas que adoptou a Igrexa Católica 

para combater a expansión da Reforma protestante. 
▪ Elabora un cadro comparativo sobre as diferenzas básicas entre católicos e protestantes. 
▪ Define e aplica correctamente os conceptos específicos desta unidade. 

 
10.6.- Temporalización: 
 

▪ seis sesións de clase. 
 
10.7.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

▪ Observación do traballo diario na aula. 
▪ Recollida e valoración das actividades realizadas no caderno de clase. 
▪ Elaboración dun eixe cronolóxico sobre este período histórico. 
▪ Comentario guiado de textos históricos e imaxes. 
▪ Elaboración e comentario de mapas históricos. 
▪ Proba escrita na que se recollen os contidos mínimos indicados. 

 
 

Bloque 3.- A Historia. 
 

Unidade 11.- O Renacemento, unha nova concepción da arte. 
 
11.1.- Obxectivos curriculares: 

▪ 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. 

▪ 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. 
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▪ 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 lingüístico, cultural, histórico e artístico de 
Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural 
como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao 
exercicio deste dereito. 

 
11.2.- Contidos: 
 

1.- O Renacemento, ruptura ou retorno ao pasado? 
1.1.- Os modelos da antigüidade. 
1.2.- Unha arte centrada no ser humano. 
1.3.- O novo papel do artista. 

2.- Os Medici, unha familia de mecenas. 
2.1.- Os Medici e Florencia. 
2.2.- Lourenzo o Magnífico, humanista e mecenas. 

3.- O Renacemento italiano. 
3.1.- A arquitectura. 
3.2.- A pintura e a escultura. 

4.- Como se consegue a profundidade na pintura 
4.1.- A perspectiva lineal ou xeométrica. 
4.2.- A perspectiva aérea ou atmosférica. 

5.- A expansión do Renacemento en Europa. 
5.1.- Alemaña. 
5.2.- Francia. 
5.3.- A orixinalidade da pintura flamenca 

6.- O Renacemento en España. 
6.1.- A pintura, a orixinalidade do Greco. 
6.2.- Arquitectura. 
6.3.- Escultura e imaxinaría relixiosa. 

 
11.3.- Criterios de avaliación: 
 

▪ B3.3. Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos que determinaron 
cambios fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e a súa 
interpretación. 

▪ B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 
▪ B3.6. Comprender a significación histórica da etapa do Renacemento en Europa. 
▪ B3.7. Relacionar o alcance da nova ollada dos humanistas, artistas e científicos do Renacemento con 

etapas anteriores e posteriores. 
▪ B3.8. Coñecer a importancia da arte renacentista e barroca en Europa e en América. 

 
11.4.- Estándares de aprendizaxe e competencias clave: 

▪ XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando para iso 
as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade:  CSC - CMCCT. 

▪ XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.: CSC - CMCCT. 
▪ XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época: CSC - CCL. 
▪ XHB3.6.1. Distingue modos de periodización histórica (Idade Moderna, Renacemento, Barroco, 

Absolutismo, etc.): CSC - CAA. 
▪ XHB3.7.1. Identifica trazos do Renacemento e do Humanismo na historia europea, a partir de fontes 

históricas de diversos tipos: CSC - CCEC - CAA - CCL. 
▪ XHB3.8.1. Coñece obras e legado de artistas, humanistas e científicos da época. 

 
11.5.- Contidos mínimos: 
 

▪ Explica o significado do concepto Renacemento e elabora un esquema sobre os caracteres esenciais da 
arte renacentista. 

▪ Valora a importancia da figura dos mecenas para a creación e difusión artísticas. 
▪ Sintetiza nun cadro o Renacemento italiano (arquitectura, escultura e pintura): trazos básicos e artistas e 

obras máis relevantes. 
▪ Resume o proceso de difusión do Renacemento en Europa: identifica as peculiaridades deste período 

artístico en Alemaña, Francia e Flandres. 
▪ Explica as características do Renacemento español e o estilo dos seus artistas máis relevantes. 
▪ Analiza as transformacións fundamentais que introduciu a pintura renacentista. 
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▪ Elabora un sinxelo comentario dunha obra representativa do Renacemento. 
▪ Define e aplica correctamente os conceptos específicos desta unidade. 

 
11.6.- Temporalización: 
 

▪ seis sesións de clase. 
 
11.7.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

▪ Observación do traballo diario na aula. 
▪ Recollida e valoración das actividades realizadas no caderno de clase. 
▪ Elaboración de cadros esquemáticos e mapas conceptuais sobre os contidos da unidade. 
▪ Análise de diferentes obras de arte renacentistas: identificación da obra, do autor, localización espacial e 

temporal e análise dos trazos do Renacemento que presenta. 
▪ Redacción e exposición dun informe sobre a vida e obra dun artista do Renacemento. 
▪ Proba escrita na que se recollen os contidos mínimos indicados. 

 
 

Bloque 3.- A Historia. 
 

Unidade 12.- A época dos grandes descubrimentos xeográficos. 
 
12.1.- Obxectivos curriculares: 
 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 

 
12.2.- Contidos: 
 

1.- Que nova monarquía crearon os Reis Católicos? 
1.1.- A unión dinástica. 
1.2.- A expansión peninsular. 
1.3.- Unha intensa política exterior. 

2.- Como se organizou a nova monarquía? 
2.1.- O reforzamento do poder real. 
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2.2.- A unidade relixiosa. 
3.- Recuperación económica e desigualdade social. 

3.1.- O crecemento da economía. 
3.2.- Desigualdade e privilexios sociais. 

4.- A chegada a un novo continente. 
4.1.- Causas das expedicións marítimas. 
4.2.- As expedicións portuguesas. 
4.3.- O proxecto colombiano. 

5.- Cal foi o erro de Colón? 
5.1.- O mundo que imaxinaba Colón. 
5.2.- O erro nos cálculos. 
5.3.- Cando comprenderon que se trataba dun novo continente? 

6.- As civilizacións precolombianas. 
6.1.- A organización interna das grandes civilizacións indíxenas. 
6.2.- A relixión e as manifestacións artísticas. 

 
12.3.- Criterios de avaliación: 
 

▪ B3.1. Recoñecer que o pasado non está "morto e enterrado", senón que determina o presente e os 
posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 

▪ B3.3. Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos que determinaron 
cambios fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e a súa 
interpretación. 

▪ B3.4. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo e á vez no tempo 
(diacronía e sincronía). 

▪ B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 
▪ B3.10. Comprender a diferenza entre os reinos medievais e as monarquías modernas. 
▪ B3.11. Analizar o reinado dos Reis Católicos como unha etapa de transición entre a Idade Media e a 

Idade Moderna. 
▪ B3.12. Entender os procesos de conquista e colonización, e as súas consecuencias. 

 
12.4.- Estándares de aprendizaxe e competencias clave: 
 

▪ XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do pasado: CSC - 
CAA - CCEC. 

▪ XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando para iso 
as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade:  CSC - CMCCT. 

▪ XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.: CSC - CMCCT. 
▪ XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos: CSC - 

CMCCT. 
▪ XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época: CSC - CCL. 
▪ XHB3.10.1. Distingue as características de réximes monárquicos autoritarios, parlamentarios e 

absolutos: CSC - CAA. 
▪ XHB3.11.1. Comprende os conceptos de cambio e continuidade en relación co reinado dos Reis 

Católicos: CSC - CAA. 
▪ XHB3.12.1. Explica as causas que conduciron á descuberta de América para Europa, a súa conquista e 

a súa colonización: CSC - CMCCT - CAA - CCL. 
▪ XHB3.12.2. Coñece os principais feitos da expansión de Aragón e de Castela polo mundo: CSC. 
▪ XHB3.12.3. Sopesa interpretacións conflitivas sobre a conquista e a colonización de América: CSC - 

CAA - CCL. 
 
12.5.- Contidos mínimos: 
 

▪ Sintetiza os eixes básicos do reinado dos Reis Católicos: 
- O proxecto de unificación dos reinos peninsulares. 
- A proxección exterior da monarquía. 
- A creación dunha monarquía autoritaria. 
- A consecución da unidade relixiosa. 

▪ Valora os aspectos positivos e negativos (logros e fracasos) deses proxectos. 
▪ Compara os trazos básicos das monarquías medievais e as monarquías autoritarias. 
▪ Resume os caracteres fundamentais da economía e a sociedade da España dos Reis Católicos. 
▪ Explica que factores fixeron posible os grandes descubrimentos xeográficos do século XV. 
▪ Identifica os Estados que os protagonizaron, as rutas e os principais fitos dos descubrimentos. 
▪ Explica en que consistía o proxecto de Colón e que erros cometeu ao planificar a súa viaxe. 
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▪ Enumera que expedicións posteriores serviron para confirmar ou rectificar as ideas de Colón. 
▪ Identifica e sitúa no espazo e no tempo as principais culturas precolombianas 
▪ Define e aplica correctamente os conceptos específicos desta unidade. 

 
12.6.- Temporalización: 
 

▪ seis sesións de clase. 
 
12.7.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

▪ Observación do traballo diario na aula. 
▪ Recollida e valoración das actividades realizadas no caderno de clase. 
▪ Elaboración e comentario de mapas sobre a expansión interior e a política exterior dos Reis Católicos. 
▪ Elaboración e comentario de mapas sobre a América precolombiana e as viaxes de Colón. 
▪ Comentario guiado de textos históricos e imaxes. 
▪ Proba escrita na que se recollen os contidos mínimos indicados. 

 
 

Bloque 3.- A Historia. 
 

Unidade 13.- O auxe da monarquía hispánica (século XVI). 
 
 
13.1.- Obxectivos curriculares: 
 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 

 
13.2.- Contidos: 
 

1.- Como se formou e gobernou o Imperio hispánico? 
1.1.- Carlos I, un imperio universal. 
1.2.- Felipe II, un imperio hispánico. 

2.- Reaccións ante o poder dos Austrias. 
2.2.- As revoltas contra Carlos I. 
2.2.- A oposición a Felipe II. 

3.- Os esforzos por manter o Imperio. 
3.1.- O escenario europeo. 
3.2.- A ameaza turca. 
3.3.- A anexión de Portugal. 
3.4.- Como loitaban os terzos de Flandres? 

4.- América, un territorio por explorar. 
4.1.- A conquista de México. 
4.2.- A conquista do imperio inca. 
4.3.- O avance cara ao Sur e a ruta asiática. 
4.4.- Unha organización ao servizo de Castela. 
4.5.- Como foi a primeira volta ao mundo? 

5.- O imperio das Indias Occidentais. 
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5.1.- A explotación das riquezas. 
5.2.- O traballo dos indíxenas 
5.3.- A sociedade colonial. 

6.- Que foi a revolución dos prezos? 
6.1.- O aumento demográfico. 
6.2.- O aumento da demanda. 
6.3.- O impacto do comercio americano. 
6.4.- A alza dos prezos empobreceu a poboación. 

 
13.3.- Criterios de avaliación: 
 

▪ B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre interpretacións de 
fontes diversas.B3.3. Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos que 
determinaron cambios fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu 
estudo e a súa interpretación. 

▪ B3.4. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo e á vez no tempo 
(diacronía e sincronía). 

▪ B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 
▪ B3.10. Comprender a diferenza entre os reinos medievais e as monarquías modernas. 
▪ B3.12. Entender os procesos de conquista e colonización, e as súas consecuencias. 
▪ B3.13. Coñecer trazos das políticas internas e as relacións exteriores dos séculos XVI e XVII en Europa. 

 
13.4.- Estándares de aprendizaxe e competencias clave: 
 

▪ XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos materiais ou 
textuais: CSC - CAA. 

▪ XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando para iso 
as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade:  CSC - CMCCT. 

▪ XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.: CSC - CMCCT. 
▪ XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos: CSC - 

CMCCT. 
▪ XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época: CSC - CCL. 
▪ XHB3.10.1. Distingue as características de réximes monárquicos autoritarios, parlamentarios e 

absolutos: CSC - CAA. 
▪ XHB3.12.1. Explica as causas que conduciron á descuberta de América para Europa, a súa conquista e 

a súa colonización: CSC - CMCCT - CAA - CCL. 
▪ XHB3.12.2. Coñece os principais feitos da expansión de Aragón e de Castela polo mundo: CSC. 
▪ XHB3.12.3. Sopesa interpretacións conflitivas sobre a conquista e a colonización de América: CSC - 

CAA - CCL. 
▪ XHB3.13.1. Analiza as relacións entre os reinos europeos durante o século XVI: CSC - CAA. 

 
13.5.- Contidos mínimos: 
 

▪ Explica como se formou o imperio español no século XVI. Identifica os territorios que o compuñan no 
reinado de Carlos I e os cambios que se produciron no reinado de Felipe II. 

▪ Sintetiza os conflitos internos que tiveron que afrontar Carlos I e Felipe II. Sitúaos no espazo e no tempo. 
▪ Identifica os principais rivais da dinastía dos Austria en Europa durante o século XVI: cronoloxía, causas 

dos conflitos e resultado. 
▪ Detalla que factores explican a rapidez da conquista de América. 
▪ Identifica e sitúa os feitos máis relevantes da conquista de América. 
▪ Explica que organismos e institucións se crearon para o goberno a administración das Indias. 
▪ Comenta como se organizou a explotación económica dos territorios conquistados e colonizados. 
▪ Elabora un esquema sobre a estrutura social da América española. 
▪ Enumera as principais consecuencias da conquista de América nos diferentes ámbitos: demográfico, 

económico, social, político, cultural... 
▪ Define e aplica correctamente os conceptos específicos desta unidade. 

 
13.6.- Temporalización: 
 

▪ seis sesións de clase. 
 
13.7.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

▪ Observación do traballo diario na aula. 
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▪ Recollida e valoración das actividades realizadas no caderno de clase. 
▪ Elaboración e comentario de mapas sobre a formación e evolución do imperio español no século XVI. 
▪ Elaboración de esquemas sobre os conflitos internos e externos que afrontaron os “Austrias Maiores”. 
▪ Elaboración e comentario de mapas sobre a conquista de América. 
▪ Comentario guiado de textos históricos e imaxes. 
▪ Comentario comparado de textos que recollen diferentes visións da colonización das Indias. 
▪ Proba escrita na que se recollen os contidos mínimos indicados. 

 
 

Bloque 3.- A Historia. 
 

Unidade 14.- A decadencia do Imperio dos Austrias (século XVII). 
 
14.1.- Obxectivos curriculares: 
 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 

 
14.2.- Contidos: 
 

1.- Por que entrou en declive o Imperio hispánico? 
1.1.- Monarcas pouco eficaces e validos ambiciosos. 
1.2.- A quebra financeira. 
1.3.- Unha sociedade pouco produtiva. 

2.- A perda da hexemonía en Europa. 
2.1.- A participación na Guerra dos Trinta Anos. 
2.2.- As revoltas de 1640. 
2.3.- O recoñecemento do poderío francés. 

3.- A crise demográfica e económica. 
3.1.- A perda de poboación 
3.2.- Os problemas económicos. 
3.3.- Que significou a expulsión dos mouriscos? 

4.- Privilexio social e mentalidade rendista. 
4.1.- Vivir das rendas. 
4.2.- As clases populares. 
4.3.- A vida cotiá no século XVII? 

5.- O século de Ouro da cultura española. 
 
14.3.- Criterios de avaliación: 
 

▪ B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre interpretacións de 
fontes diversas. 

▪ B3.3. Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos que determinaron 
cambios fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e a súa 
interpretación. 

▪ B3.4. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo e á vez no tempo 
(diacronía e sincronía). 

▪ B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 
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▪ B3.13. Coñecer trazos das políticas internas e as relacións exteriores dos séculos XVI e XVII en Europa. 
▪ Analizar as características da sociedade, da economía e da organización política e da cultura da España 

do século XVII relacionándoas coas causas da crise que se produciu neste período histórico. 
 
14.4.- Estándares de aprendizaxe e competencias clave: 
 

▪ XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos materiais ou 
textuais: CSC - CAA. 

▪ XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando para iso 
as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade:  CSC - CMCCT. 

▪ XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.: CSC - CMCCT. 
▪ XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos: CSC - 

CMCCT. 
▪ XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época: CSC - CCL. 
▪ XHB3.13.1. Analiza as relacións entre os reinos europeos que conducen a guerras como a dos "Trinta 

Anos": CSC - CAA. 
▪ Analiza a organización institucional, económica e social dos reinos hispánicos durante o século XVII: 

CCL - CCEC - CSC. 
▪ Describe as causas da crise demográfica, económica e política dos reinos hispánicos no século XVII: 

CCL - CSC. 
▪ Identifica e describe as principais manifestacións culturais e literarias do Século de Ouro Español: CCEC 

- CCL - CSC. 
 
14.5.- Contidos mínimos: 
 

▪ Identifica e sitúa os principais feitos da política interior e exterior dos “Austrias menores” (século XVII). 
▪ Enumera os factores políticos, económicos e sociais que motivaron o declive do imperio hispánico. 
▪ Sintetiza o impacto que a participación española na Guerra dos Trinta Anos tivo sobre a perda da 

hexemonía en Europa. 
▪ Explica en que consistiu a crise demográfica e económica da monarquía no século XVII. 
▪ Valora as continuidades e os cambios que experimentou a sociedade española nese contexto. 
▪ Explica por que se di que o século XVII foi o Século de Ouro. 
▪ Define e aplica correctamente os conceptos específicos desta unidade. 

 
14.6.- Temporalización: 
 

▪ seis sesións de clase. 
 
14.7.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

▪ Observación do traballo diario na aula. 
▪ Recollida e valoración das actividades realizadas no caderno de clase. 
▪ Elaboración dun eixe cronolóxico sobre os “Austrias menores”. 
▪ Elaboración e comentario de mapas sobre os cambios que experimentou o imperio hispánico no século 

XVII (Guerra dos Trinta Anos, paces de Westfalia e dos Pireneos. 
▪ Comentario de gráficos sobre a crise demográfica e económica da monarquía española no século XVII. 
▪ Comentario guiado de textos históricos e imaxes. 
▪ Lectura de textos literarios que reflicten a situación de España nesta época. 
▪ Proba escrita na que se recollen os contidos mínimos indicados. 

 
 

Bloque 3.- A Historia. 
 

Unidade 15.- A Europa do século XVII. 
 
15.1.- Obxectivos curriculares: 
 

▪ 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. 

▪ 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 
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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. 

▪ 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. 

▪ 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. 

 
15.2.- Contidos: 
 

1.- Foi o século XVII unha época de crise en Europa? 
1.1.- A crise demográfica. 
1.2.- Tempos de guerra. 
1.3.- Do comercio mediterráneo ao atlántico. 

2.- A Europa dos monarcas absolutos. 
2.1.- O absolutismo monárquico. 
2.2.- O goberno do reino. 
2.3.- Que era o mercantilismo? 

3.- Viaxa ao pasado: a vida na Corte do Rei Sol. 
4.- Os Parlamentos, contra o poder absoluto. 

4.1.- As revolucións inglesas do século XVII. 
4.2.- O caso de Holanda. 

5.- Conflitos na Europa do século XVII. 
5.1.- Protestantismo e catolicismo. 
5.2.- Imperios e Estados. 
5.3.- Que consecuencias tivo a paz de Westfalia? 

6.- Por que unha guerra puido durar trinta anos? 
6.1.- O conflito relixioso. 
6.2.- Daneses e suecos fronte ao imperio alemán. 
6.3.- Francia contra os Habsburgo (1635-1648). 

 
15.3.- Criterios de avaliación: 
 

▪ B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre interpretacións de 
fontes diversas. 

▪ B3.3. Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos que determinaron 
cambios fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e a súa 
interpretación. 

▪ B3.4. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo e á vez no tempo 
(diacronía e sincronía). 

▪ B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 
▪ B3.13. Coñecer trazos das políticas internas e as relacións exteriores dos séculos XVI e XVII en Europa 

e os conflitos que se produciron entre as nacións europeas. 
▪ Recoñecer e caracterizar con detalle os diferentes sistemas políticos que se implantaron e 

desenvolveron ao longo do século XVII. 
 
15.4.- Estándares de aprendizaxe e competencias clave: 
 

▪ XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos materiais ou 
textuais: CSC - CAA. 

▪ XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando para iso 
as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade:  CSC - CMCCT. 

▪ XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.: CSC - CMCCT. 
▪ XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos: CSC - 

CMCCT. 
▪ XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época: CSC - CCL. 
▪ XHB3.13.1. Analiza as relacións entre os reinos europeos que conducen a guerras como a dos "Trinta 

Anos": CSC - CAA. 
▪ Caracteriza o funcionamento da monarquía absolutista identificando os principios nos que se fundamenta 

e as súas principais institucións: CSC - CAA. 
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▪ Recoñece as bases da monarquía parlamentaria, o funcionamento do parlamentarismo neste período e 
os sucesos que favoreceron o seu desenvolvemento: CSC - CAA. 
 

15.5.- Contidos mínimos: 
 

▪ Enumera os factores que permiten cualificar o século XVII como unha época de crise en Europa. 
▪ Elabora un esquema comparativo que recolla os trazos definitorios dunha monarquía absoluta e dun 

Estado parlamentario. 
▪ Sintetiza as revolucións inglesas do século XVII e os cambios que introduciron. 
▪ Elabora unha síntese sobre as causas e consecuencias da Guerra dos Trinta Anos. 
▪ Define e aplica correctamente os conceptos específicos desta unidade. 

 
15.6.- Temporalización: 
 

▪ seis sesións de clase. 
 
15.7.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

▪ Observación do traballo diario na aula. 
▪ Recollida e valoración das actividades realizadas no caderno de clase. 
▪ Comentario de gráficos sobre a crise demográfica e económica no século XVII. 
▪ Elaboración de cadros comparativos entre o sistema político absolutista e sistema parlamentario. 
▪ Elaboración dun mapa sobre a Guerra dos Trinta Anos: Estados belixerantes e alianzas. 
▪ Comentario dun mapa sobre a reordenación do mapa europeo tras a paz de Westfalia. 
▪ Comentario guiado de textos históricos e imaxes. 
▪ Proba escrita na que se recollen os contidos mínimos indicados. 

 
 

Bloque 3.- A Historia. 
 

Unidade 16.- A ciencia e a arte do Barroco. 
 
16.1.- Obxectivos curriculares: 
 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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 lingüístico, cultural, histórico e artístico de 
Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural 
como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao 
exercicio deste dereito. 

 
16.2.- Contidos: 
 

1.- Naceu a ciencia moderna no século XVII? 
1.1.- Os novos métodos de investigación. 
1.2.- As academias científicas. 
1.3.- Os progresos das ciencias. 

2.- Por que foi xulgado Galileo? 
2.1.- Que foi a revolución copernicana? 
2.2.- Galileo confirma o heliocentrismo. 

3.- O espírito do Barroco. 
3.1.- Unha nova estética. 
3.2.- Arte e propaganda relixiosa. 
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3.3.- Unha arte ao servizo do poder. 
4.- A arquitectura e a escultura barrocas. 

4.1.- A arquitectura. 
4.2.- A escultura. 
4.3.- Arquitectura e escultura barrocas en España. 

5.- O Barroco americano. 
5.1.- O esplendor de Nova España. 
5.2.- As misións xesuíticas. 

6.- A pintura do Barroco. 
6.1.- O cume da pintura realista. 
6.2.- A pintura dos países católicos. 
6.3.- O gran século da pintura holandesa. 

7.- O Século de Ouro da pintura española. 
7.1.- Diego Velázquez, o mestre da luz. 
7.2.- Zurbarán, a representación da realidade. 
7.3.- Ribera, o tenebrismo. 
7.4.- Murillo, realismo e idealismo. 

 
16.3.- Criterios de avaliación: 
 

▪ B3.3. Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos que determinaron 
cambios fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e a súa 
interpretación. 

▪ B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 
▪ B3.6.- Comprender a significación histórica da etapa do Barroco en Europa. 
▪ Describir as características do Barroco, identificando as obras e autores máis relevantes deste 

movemento artístico e cultural en Europa e en América. 
▪ Comprender o espírito e as bases da ciencia moderna do século XVII e coñecer os científicos máis 

relevantes deste período e as súas teorías científicas. 
 
16.4.- Estándares de aprendizaxe e competencias clave: 
 

▪ XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando para iso 
as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade:  CSC - CMCCT. 

▪ XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.: CSC - CMCCT. 
▪ XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época: CSC - CCL. 
▪ XHB3.6.1. Distingue modos de periodización histórica (Idade Moderna, Renacemento, Barroco, 

Absolutismo, etc.): CSC - CAA. 
▪ Coñece as características e peculiaridades da arte do Barroco diferenciándoo doutros movementos 

artísticos: CCEC - CAA - CSC. 
▪ Analiza diferentes obras de arte barroca relacionándoas coas características do Barroco e os recursos 

técnicos que emprega: CCEC - CAA - CSC. 
▪ Describe as características xerais do pensamento científico do século XVII: CCL - CCEC - CAA - CSC. 

 
16.5.- Contidos mínimos: 
 

▪ Explica en que consistiu a revolución científica do século XVII: resume os novos métodos de traballo e as 
novas teorías que impulsaron os científicos dese período. 

▪ Valora as resistencias que provocaron estes cambios. 
▪ Explica as principais achegas estéticas da arte barroca. Enumera as principais diferenzas coa arte do 

Renacemento. 
▪ Razoa por que se di que o Barroco é a arte da Contrarreforma. 
▪ Sintetiza nun cadro a arte Barroca (arquitectura, escultura e pintura): trazos básicos, escolas estilísticas 

e artistas e obras máis relevantes. 
▪ Explica que foi o Século de Ouro da pintura española. Cita os seus máximos representantes e as súas 

obras máis destacadas. 
▪ Define e aplica correctamente os conceptos específicos desta unidade. 

 
16.6.- Temporalización: 
 

▪ catro sesións. 
 
16.7.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 

▪ Observación do traballo diario na aula. 
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▪ Recollida e valoración das actividades realizadas no caderno de clase. 
▪ Elaboración de cadros esquemáticos e mapas conceptuais sobre os contidos da unidade. 
▪ Análise de diferentes obras de arte renacentistas: identificación da obra, do autor, localización espacial e 

temporal e análise dos trazos do Renacemento que presenta. 
▪ Redacción e exposición dun informe sobre a vida e obra dun artista do Renacemento. 
▪ Elaboración e exposición dun traballo en grupo sobre as pegadas da arte barroca no municipio. 
▪ Proba escrita na que se recollen os contidos mínimos indicados. 
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2.- Estándares de aprendizaxe, criterios de cualificación, instrumentos de avaliación e elementos transversais en 3º ESO 
 

LENDA COMPETENCIAS LENDA INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN LENDA TRANSVERSAIS 

CCL Comunicación Lingüística PE Probas escritas CL Comprensión lectora 

CMCCT Competencia matemática e compet. básicas en ciencia e tecnoloxía OTA Observación do traballo diario na aula EOE Expresión oral e escrita 

CD Competencia dixital CdC Caderno de clase CA Comunicación audiovisual 

CAA Competencia aprender a aprender Rub Rúbricas: producións do alumnado TIC Tecnoloxías da información e da comunicación 

CSC Competencias sociais e cívicas EPCT Exposición e posta en común dos traballos de grupo EMP Emprendemento 

CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor PD Participación nos debates EC Educación cívica 

CCEC Conciencia e expresións culturais   PV Prevención da violencia 

    EV Educación e seguridade viaria 

 

Unidade 1.- O escenario físico das actividades humanas 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

B1.1.1. Clasifica e distingue tipos de mapas e imaxes satélite: CAA - CMCCT - 
CCL - CD. 

50 % 10 % 80 % 10 % 10 %      x      

B1.1.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa utilizando datos de 
coordenadas xeográficas: CAA - CMCCT - CD 

100 % 20 % 80 % 10 % 10 %       x     

B1.1.3. Coñece e interpreta os tipos mapas temáticos: CAA - CMCCT - CCL - CD. 50 % 10 % 80 %   20 %     x      

B1.3.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo español: CAA - 
CMCCT - CD. 

50 % 15 % 80 %  20 %       x     

B.1.5.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo europeo e mundial: 
CAA - CMCCT - CD. 

50 % 15 % 80 %  20 %       x     

B1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo e reflictan os 
elementos máis importantes: CAA - CMCCT - CD - CCL. 

50 % 15 % 80 %   20 %      x     

B1.5.2. Analiza e compara as zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e 
imaxes: CAA - CMCCT 

50 % 15 % 80 % 10 % 10 %       x     

 
 

Unidade 2.- A organización política das sociedades 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

B2.1.1. Distingue nun mapa político a distribución territorial de España: 
comunidades autónomas, capitais, provincias e illas: CCL - CMCCT - CD - CAA - 
CSC. 

100 % 40 % 80 %  20 %       x     

Explica a organización política de España: as institucións de goberno, composición 
e funcións de cada unha delas. 

50 % 30 % 80 %    20 %   x       

Elabora un esquema sobre o proceso de formación da actual Unión Europea: 
identifica as fases e os Estados que se incorporaron en cada unha delas 

50 % 30 % 80 %   20 %      x     
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Unidade 3.- A organización económica das sociedades 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

B2.4.1. Diferencia aspectos concretos e a súa interrelación dentro dun sistema 
económico: CCL - CSIEE - CCL - CAA - CSC. 

50 % 20 % 80 %  20 %     x       

B2.3.1. Diferencia os sectores económicos europeos: CCL - CMCCT - CAA - CSC. 50 % 20 % 80 %  20 %     x       

B2.2.1. Compara a poboación activa de cada sector en diversos países e analiza o 
grao de desenvolvemento que amosan estes datos: CCL - CMCCT - CD - CAA - 
CSC. 

50 % 20 % 80 % 20 %        x     

B2.5.1. Define o desenvolvemento sustentable e describe conceptos clave 
relacionados con el: CCL - CMCCT - CD - CAA - CSC. 

50 % 20 % 50 %   20 %  30 %     x    

Elabora gráficos de distinto tipo (lineais, de barra e de sectores) en soportes 
virtuais ou analóxicos que reflicten información económica e demográfica de 
países ou áreas xeográficas a partir dos datos elixidos: CSIEE. 

50 % 20 %     100 %     x     

 

Unidade 4.- O sector primario: agricultura, gandaría, pesca e silvicultura. 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

B2.6.1. 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. 

50 % 20 % 50 %   50 %     x      

B2.7.1. Procura información sobre a sobreexplotación dos caladoiros de pesca, 
usando recursos impresos e dixitais: CCL - CMCCT - CD - CAA - CSC - CSIEE. 

50 % 20 %     100 %     x  x   

Identifica as paisaxes agrarias existentes en España, os tipos de gandaría e pesca, 
e os espazos nos que se desenvolven: CCL - CMCCT - CD - CAA - CSC - CSIEE. 

50 % 20 % 50 %  20 % 30 %     x      

Valora os impactos que as actividades do sector primario xeran sobre o ambiente, 
e identifica as medidas adoptadas para palialos CCL - CMCCT - CD - CAA - CSC - 
CSIEE. 

50 % 20 %     100 %   x    x   

Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais 
actuais, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles: 
CAA - CMCCT - CD - CCL. 

50 % 20 %    50 %  50 %    x     

 

Unidade 5.- O sector secundario (I): a minaría, a enerxía e a construción. 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

B2.6.2. Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras de minerais 
no mundo: CAA - CSIEE - CD - CMCCT. 

50 % 15 % 80 %  20 %      x x     

B2.6.3. Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras e 
consumidoras de enerxía no mundo.: CD - CAA - CSIEE - CMCCT. 

50 % 15 % 80 %  20 %      x x     
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Unidade 5.- O sector secundario (I) - Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

B2.6.4. Identifica e nomea algunhas enerxías alternativas: CCL - CAA - CSIEE - 
CMCCT. 

60 % 20 % 80 %   20 %     x      

B2.5.1. Define o desenvolvemento sustentable e describe conceptos clave 
relacionados con el: CCL - CMCCT - CD - CAA - CSC. 

50 % 20 % 50 %   20 %  30 %  x       

Compara paisaxes humanizadas españolas segundo a súa actividade económica: 
CMCCT. 

40 % 10 % 80 %  20 %       x     

Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais 
actuais, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles: 
CAA - CMCCT - CD - CCL. 

50 % 10 %    50 % 50 %     x     

B2.3.1. Diferencia os sectores económicos europeos: CCL - CMCCT - CAA - CSC 50 % 10 %        x       

 
Unidade 6.- O sector secundario (II): a industria. 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

B2.8.1. Localiza nun mapa os países máis industrializados do mundo, a través de 
lendas e símbolos adecuados: CCL - CAA - CSIEE. 

50 % 40 % 80 %  20 %      x x     

B2.5.1. Define o desenvolvemento sustentable e describe conceptos clave 
relacionados con el: CCL - CMCCT - CD - CAA - CSC. 

50 % 20 % 50 %   20 %  30 %  x   x    

Compara paisaxes humanizadas españolas segundo a súa actividade económica: 
CCL. 

40 % 20 % 80 %  20 %       x     

Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais 
actuais, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles: 
CAA - CMCCT - CD - CCL. 

50 % 10 %    50 % 50 %     x     

Diferencia os diversos sectores económicos europeos: CMCCT - CAA - CL. 50 % 10 %        x       

 
Unidade 7.- O sector terciario (I): os servizos,, a comunicación e a innovación. 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

B2.2.1. Compara a poboación activa de cada sector en diversos países e analiza o 
grao de desenvolvemento que amosan os datos: CCL - CMCCT - CD - CAA - CSC. 

50 % 20 % 80 % 20 %        x     

Interpreta gráficas, mapas e táboas sobre os sectores económicos e a actividade 
económica: CMCCT - CCL - CD. 

50 % 20 % 80 %  20 %      x x     

Realiza unha lectura reflexiva de diferentes textos relacionados coa actividade 
económica no mundo actual. CCL - CSIEE. 

40 % 10 %     50 % 50 % x x       

Identifica e describe os sectores económicos e as súas principais características: 
CMCCT - CSC. 

100 % 20 % 100 %       x       
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Unidade 7.- O sector terciario (I) - Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

Recoñece e describe os elementos e aspectos clave para o desenvolvemento das 
actividades económicas: CMCCT - CSC. 

50 % 10 % 80 %  20 %        x    

Describe as actividades e os sectores económicos en España, a súa situación 
actual e a súa evolución na historia recente: CCL. 

50 % 10 % 80 %   20 %    x  x     

Reflexiona sobre o impacto da globalización na organización económica, social e 
cultural no mundo e na redonda. CCL - CSIEE - CAA. 

40 % 10 % 20 %  20 %   60 %    x     

 

Unidade 8.- O sector terciario (II): os transportes e o turismo. 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

B2.2.1. Compara a poboación activa de cada sector en diversos países e analiza o 
grao de desenvolvemento que amosan estes datos: CCL - CMCCT - CD - CAA - 
CSC. 

50 % 10 % 80 % 20 %        x     

B2.9.1. Traza sobre un mapamundi o itinerario que segue un produto agrario e 
outro gandeiro desde a súa colleita ata o seu consumo en zonas afastadas, e 
extrae conclusións: CD - CAA - CSC - CSIEE. 

50 % 10 %    100 %     x x     

B2.11.1. Identifica os tipos de turismo e os seus efectos: CAA - CCL - CCEC - 
CSIEE - CD. 

50 % 20 % 80 %  20 %     x       

B 2.11.2. Valora a importancia do turismo na economía española e galega: CAA - 
CCL - CCEC - CSIEE - CD. 

70 % 20 % 50 %    50 %    x x     

Interpreta gráficas, mapas e táboas sobre os sectores económicos e a actividade 
económica en relación co transporte e o turismo: CMCCT - CCL - CD. 

50 % 10 % 50 %   50 %     x      

Realiza unha lectura reflexiva de diferentes textos relacionados con estas 
actividades económicas no mundo actual. CCL - CSIEE. 

40 % 10 %     50 % 50 % x x       

B2.5.1. Define o desenvolvemento sustentable e describe conceptos clave 
relacionados con el: CCL - CMCCT - CD - CAA - CSC. 

50 % 10 % 50 %   20 %  30 %     x    

Realiza buscas en medios impresos e dixitais referidas a problemas 
medioambientais actuais: CCL - CD. 

50 % 10 %     50 % 50 %  x  x     

 

Unidade 9.- O sector terciario (III): as actividades comerciais e os fluxos de intercambio. 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

B2.2.1. Compara a poboación activa de cada sector en diversos países e analiza o 
grao de desenvolvemento que amosan estes datos: CCL - CMCCT - CD - CAA - 
CSC. 

50 % 5 % 80 % 20 %        x     

B2.10.1. Define os indicadores que miden os intercambios económicos dun país.: 
CAA - CD - CCL - CMCCT - CSIEE. 

50 % 10 % 80 %  20 %     x       
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Unidade 9.- O sector terciario (III) - Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

B2.10.2. Describe as características do comercio internacional na actualidade: 
CAA - CCL - CSC - CSIEE. 

50 % 10 % 80 %  20 %     x       

B2.10.3. Enumera as características dos bloques comerciais e as razóns polas que 
se constitúen: CAA - CCL - CSC - CSIEE. 

50 % 10 % 80 %  20 %     x       

Identifica e describe os sectores económicos e as súas principais características: 
CMCCT - CSC. 

100 % 10 % 100 %       x       

B2.12.1. Comparar as características do consumo interior de países como Brasil e 
Francia: CAA - CCL - CSC - CSIEE - CD. 

40 % 5 %    100 %     x x     

B2.12.2. Crea mapas conceptuais, usando recursos impresos e dixitais, para 
explicar o funcionamento do comercio, e sinala os organismos que agrupan as 
zonas comerciais: CAA - CCL - CSIEE - CD. 

50 % 20 %     100 %     x     

B2.12.3. 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. 

50 % 20 % 80 %  20 %     x x      

B2.13.1. Realiza un informe sobre as medidas para tratar de superar as situacións 
de pobreza: CAA - CSC - CSIEE - CCL. 

50 % 5 %    50 %  50 %    x   x  

B2.13.2. Sinala áreas de conflito bélico no mapamundi e relaciónaas con factores 
económicos.: CCL - CSC - CAA - CSIEE. 

50 % 5 %     100 %        x  

 

Unidade 10.- O nacemento do mundo moderno. 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

B3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza 
do pasado: CSC - CAA - CCEC. 

50 % 10 %  20 %  20 % 60 %   x       

B3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes históricas: CSC - CAA. 70 % 5 % 80 %  20 %     x  x     

B3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas 
restos materiais ou textuais: CSC - CAA. 

50 % 10 % 80 %  20 %    x        

B3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, 
utilizando as nocións de sucesión, duración e simultaneidade: CSC - CMCCT. 

70 % 20 % 80 %  20 %       x     

B3.3.2. Realiza diferentes eixes cronolóxicos e mapas históricos: CSC - CMCCT. 70 % 10 %    100 %      x     

B3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves 
xeográficos: CSC - CMCCT. 

50 % 5 %     50 % 50 %    x  x   

B3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época: 
CSC - CCL. 

50 % 10 % 80 % 20 %     x x       

B3.6.1. Distingue modos de periodización histórica (Idade Moderna, Renacemento, 
Barroco, Absolutismo, etc.): CSC - CAA. 

70 % 10 % 80 %  20 %      x      

B3.7.1. Identifica trazos do Renacemento e do Humanismo na historia europea, a 
partir de fontes históricas de diversos tipos: CSC - CCEC - CAA - CCL. 

50 % 20 % 80 % 20 %        x     
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Unidade 11.- O Renacemento, unha nova concepción da arte. 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

B3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, 
utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade: 
CSC - CMCCT. 

70 % 20 % 80 %  20 %       x     

B3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.: CSC - 
CMCCT. 

70 % 10 %    100 %      x     

B3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época: 
CSC - CCL. 

50 % 10 % 80 % 20 %     x x       

B3.6.1. Distingue modos de periodización histórica (Idade Moderna, Renacemento, 
Barroco, Absolutismo, etc.): CSC - CAA. 

70 % 10 % 80 %  20 %      x      

B3.7.1. Identifica trazos do Renacemento e do Humanismo na historia europea, a 
partir de fontes históricas de diversos tipos: CSC - CCEC - CAA - CCL. 

50 % 20 % 80 % 20 %        x     

B3.8.1. Coñece obras e legado de artistas, humanistas e científicos da época. 50 % 30 %     100 %     x     

 
 

Unidade 12.- A época dos grandes descubrimentos xeográficos. 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

B3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza 
do pasado: CSC - CAA - CCEC. 

50 % 5 %          x     

B3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, 
utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade: 
CSC - CMCCT. 

70 % 10 % 80 %  20 %       x     

B3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.: CSC - 
CMCCT. 

70 % 10 %    100 %      x     

B3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves 
xeográficos: CSC - CMCCT. 

50 % 5 %     50 % 50 %    x  x   

B3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época: 
CSC - CCL. 

50 % 10 % 80 % 20 %     x x       

B3.10.1. Distingue as características de réximes monárquicos autoritarios, 
parlamentarios e absolutos: CSC - CAA. 

70 % 10 % 80 %  20 %     x       

B3.11.1. Comprende os conceptos de cambio e continuidade en relación co 
reinado dos Reis Católicos: CSC - CAA. 

50 % 10 % 80 %  20 %    x        

B3.12.1. Explica as causas que conduciron á descuberta de América para Europa, 
a súa conquista e a súa colonización: CSC - CMCCT - CAA - CCL. 

50 % 20 % 80 %   20 %    x       

B3.12.2. Coñece os principais feitos da expansión de Aragón e de Castela polo 
mundo: CSC. 

50 % 10 % 50 %   50 %        x x  

B3.12.3. Sopesa interpretacións conflitivas sobre a conquista e a colonización de 
América: CSC - CAA - CCL. 

50 % 10 %     50 % 50 %    x   x  
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Unidade 13.- O auxe da monarquía hispánica (século XVI). 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

B3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas 
restos materiais ou textuais: CSC - CAA. 

50 % 10 % 80 %  20 %    x        

B3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, 
utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade: 
CSC - CMCCT. 

70 % 10 % 80 %  20 %       x     

B3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.: CSC - 
CMCCT. 

70 % 10 %    100 %      x     

B3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves 
xeográficos: CSC - CMCCT. 

50 % 5 %     50 % 50 %    x  x   

B3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época: 
CSC - CCL. 

50 % 10 % 80 % 20 %     x x       

B3.10.1. Distingue as características de réximes monárquicos autoritarios, 
parlamentarios e absolutos: CSC - CAA. 

70 % 10 % 80 %  20 %     x       

B3.12.1. Explica as causas que conduciron á descuberta de América para Europa, 
a súa conquista e a súa colonización: CSC - CMCCT - CAA - CCL. 

50 % 10 % 80 %   20 %    x       

B3.12.2. Coñece os principais feitos da expansión de Aragón e de Castela polo 
mundo: CSC. 

50 % 10 % 50 %   50 %        x x  

B3.12.3. Sopesa interpretacións conflitivas sobre a conquista e a colonización de 
América: CSC - CAA - CCL. 

50 % 10 %     50 % 50 %    x   x  

B3.13.1. Analiza as relacións entre os reinos europeos no século XVI: CSC - CAA. 50 % 15 % 80 %  20 %     x       

 
 

Unidade 14.- A decadencia do Imperio dos Austrias (século XVII). 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

B3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas 
restos materiais ou textuais: CSC - CAA. 

50 % 10 % 80 %  20 %    x        

B3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, 
utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade: 
CSC - CMCCT. 

70 % 10 % 80 %  20 %       x     

B3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.: CSC - 
CMCCT. 

70 % 10 %    100 %      x     

B3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves 
xeográficos: CSC - CMCCT. 

50 % 5 %     50 % 50 %    x  x   

B3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época: 
CSC - CCL. 

50 % 10 % 80 % 20 %     x x       

B3.13.1. Analiza as relacións entre os reinos europeos que conducen a guerras 
como a dos "Trinta Anos": CSC - CAA. 

50 % 15 % 50 %   50 %         x  
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U. 14.- Decadencia do imperio (XVII) - Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

Analiza a organización institucional, económica e social dos reinos hispánicos 
durante o século XVII: CCL - CCEC - CSC. 

50 % 20 % 80 %  205    x        

Describe as causas da crise demográfica, económica e política dos reinos 
hispánicos no século XVII: CCL - CSC. 

50 % 20 % 80 %  20 %     x       

Identifica e describe as principais manifestacións culturais e literarias do Século de 
Ouro Español: CCEC - CCL - CSC. 

50 % 10 % 80 %  20 %       x     

 
Unidade 15.- A Europa do século XVII. 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

B3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas 
restos materiais ou textuais: CSC - CAA. 

50 % 10 % 80 %  20 %    x        

B3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, 
utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade: 
CSC - CMCCT. 

70 % 15 % 80 %  20 %       x     

B3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.: CSC - 
CMCCT. 

70 % 10 %    100 %      x     

B3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves 
xeográficos: CSC - CMCCT. 

50 % 5 %     50 % 50 %    x  x   

B3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época: 
CSC - CCL. 

50 % 10 % 80 % 20 %     x x       

B3.13.1. Analiza as relacións entre os reinos europeos que conducen a guerras 
como a dos "Trinta Anos": CSC - CAA. 

50 % 10 % 50 %   50 %         x  

Caracteriza o funcionamento da monarquía absolutista identificando os principios 
nos que se fundamenta e as súas principais institucións: CSC - CAA. 

70 % 20 % 80 %  20 %     x       

Recoñece as bases da monarquía parlamentaria, o funcionamento do 
parlamentarismo neste período e os sucesos que favoreceron o seu 
desenvolvemento: CSC - CAA. 

50 % 20 % 80 %  20 %     x       

 
Unidade 16.- A ciencia e a arte do Barroco. 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

B3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, 
utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade: 
CSC - CMCCT. 

70 % 10 % 80 %  20 %       x     

B3.3.2. Realiza diferentes eixes cronolóxicos e mapas históricos: CSC - CCMCCT 70 % 10 %    100 %      x     
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U. 16.- A ciencia e a arte do Barroco - Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

B3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época: 
CSC - CCL. 

50 % 10 % 80 % 20 %     x x       

B3.6.1. Distingue modos de periodización histórica (Idade Moderna, Renacemento, 
Barroco, Absolutismo, etc.): CSC - CAA. 

70 % 10 % 80 %  20 %      x      

Coñece as características e peculiaridades da arte do Barroco diferenciándoo 
doutros movementos artísticos: CCEC - CAA - CSC. 

70 % 20 % 20 %   80 %      x     

Analiza diferentes obras de arte barroca relacionándoas coas características do 
Barroco e os recursos técnicos que emprega: CCEC - CAA - CSC. 

50 % 20 % 80 %  20 %     x       

Describe as características xerais do pensamento científico do século XVII: CCL - 
CCEC - CAA - CSC. 

50 % 20 % 50 %    50 %     x     
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3.- Temporalización prevista. 
 

XEOGRAFÍA E HISTORIA 3º ESO. Curso 2019-2020 
 

Av. Mes Semana Unidade Didáctica 

1ª 

Setembro 
16 S - 20 S Presentación do curso / Avaliación inicial 

23 S - 27 S Introdución: o medio físico: latitude e lonxitude 

Outubro 

30 S - 04 O 
Unidade 1.- O escenario físico das actividades humanas. 
 

Proba de avaliación 
07 O - 11 O 

14 O - 18 O 

21 O - 25 O 
Unidade 2.- A organización política das sociedades. 

28 O - 01 N 

Novembro 

04 N - 08 N Unidade 3.- A organización económica das sociedades. 
 

Proba de avaliación 11 N - 15 N 

18 N - 22 N U. 4.- O sector primario: agricultura, gandaría, pesca e silvicultura. 
 25 N - 29 N 

Decembro 

02 D - 06 D Unidade 5.- O sector secundario (I): a minaría, a enerxía e a 
construción. 
 

Primeira avaliación 

09 D - 13 D 

16 D - 20 D 

2ª 

Xaneiro 

06 X - 10 X Unidade 6.- O sector secundario (II): a industria. 
 

Proba de avaliación 13 X - 17 X 

20 X - 24 X Unidade 7.- O sector terciario (I): os servizos,, a comunicación e a 
innovación. 27 X - 31 X 

Febreiro 

03 F - 07 F 
Unidade 8.- O sector terciario (II): os transportes e o turismo. 

10 F - 14 F 

17 F - 21 F Unidade 9.- O sector terciario (III): as actividades comerciais e os 
fluxos de intercambio. 
 

Proba de avaliación 

24 F – 28 F 

Marzo 

02 M - 06 M 

09 M - 13 M Unidade 10.- O nacemento do mundo moderno. 
 

Unidade 11.- O Renacemento, unha nova concepción da arte. 
 

Proba de avaliación / segunda avaliación 

16 M - 20 M 

23 M - 27 M 

3ª 

Abril 

30 M - 03 A Unidade 12.- A época dos grandes descubrimentos xeográficos. 
 

Proba de avaliación 13 A - 17 A 

20 A - 24 A 
Unidade 13.- O auxe da monarquía hispánica (século XVI). 
 

Proba de avaliación 

Maio 

27 A - 01 M 

04 M - 08 M 

11 M - 15 M Unidade 14.- A decadencia do Imperio dos Austrias (século XVII). 
 

Proba de avaliación 18 M - 22 M 

25 M - 29 M 
Unidade 15.- A Europa do século XVII. 

Xuño 

01 X - 05 X 

08 X - 12 X Unidade 16.- A ciencia e a arte do Barroco. 
 

Proba de avaliación 15 X - 19 X 

22 X - 26 X Avaliación final ordinaria 
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4.- 4º ESO - XEOGRAFÍA E HISTORIA. 

 
 

1.- Obxectivos da materia para cuarto curso 
 

Obxectivos Competencias clave 

1.1 
Analizar a Europa do século XVIII: unha poboación en lixeiro 
incremento demográfico, unha economía de base agraria, unha 
sociedade estamental, o absolutismo monárquico e a arte rococó. 

• Aprender a aprender. 
• Competencias sociais e cívicas. 
• Conciencia e expresións culturais. 

1.2 
Recoñecer as causas da Guerra de Sucesión, a configuración das 
alianzas de ambos bandos e a configuración política que supuxo a 
aprobación dos decretos de Nova Planta. 

• Aprender a aprender. 
• Competencias sociais e cívicas. 
• Conciencia e expresións culturais. 

1.3 
Entender o significado político dos Borbóns na España do século XVIII: 
As reformas de Felipe V, Fernando VI e Carlos III. 

• Aprender a aprender. 
• Competencias sociais e cívicas. 
• Conciencia e expresións culturais. 

1.4 
Analizar as particularidades artísticas, políticas, económicas, 
demográficas, urbanísticas e sociais de Galicia no século XVIII. 

• Aprender a aprender. 
• Competencias sociais e cívicas. 
• Conciencia e expresións culturais. 

1.5 

Coñecer o pensamento ilustrado europeo nas súas vertentes 
económicas e políticas e identificar os principais pensadores coas súas 
achegas, analizando a súa repercusión en España e máis 
concretamente en Galicia. 

• Competencias sociais e cívicas. 
• Comunicación lingüística. 
• Conciencia e expresións culturais. 

1.6 
Comprender a ruptura histórica que representou a Revolución Francesa 
analizando as novidades políticas que achegou e recoñecer as causas 
e as ideas que conduciron á Restauración europea. 

• Competencias sociais e cívicas. 
• Comunicación lingüística. 
• Conciencia e expresións culturais. 

1.7 

Coñecer e diferenciar as revolucións liberais ocorridas no século XIX 
identificando os conceptos de nacionalismo e liberalismo, prestándolle 
especial atención á súa influencia nos procesos de unificación alemán e 
italiano e de independencia grega e belga. 

• Aprender a aprender. 
• Competencias sociais e cívicas. 
• Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor. 

1.8 

Coñecer as bases da revolución industrial, as novas fontes de enerxía, 
os sectores industriais, a revolución dos transportes, a nova sociedade 
industrial, a organización do movemento obreiro e as novas ideoloxías: 
marxismo, anarquismo e internacionalismo. 

• Aprender a aprender. 
• Competencias sociais e cívicas. 
• Conciencia e expresións culturais. 

1.9 

Analizar o desenvolvemento político de España, en xeral e de Galicia 
en particular durante o século XIX: a crise do Antigo Réxime, a 
restauración do absolutismo, a independencia das colonias americanas, 
a revolución liberal, o Sexenio Democrático e a Restauración. 

• Competencia dixital. 
• Competencias sociais e cívicas. 
• Comunicación lingüística. 

1.10 
Recoñecer as transformacións demográficas, urbanísticas, económicas 
e sociais do século XIX en España, coa irrupción da industrialización, 
prestándolle unha atención especial a Galicia. 

• Aprender a aprender. 
• Competencias sociais e cívicas. 
• Comunicación lingüística. 

1.11 
Analizar as particularidades artísticas, políticas, económicas e sociais 
de Galicia do século XIX. 

• Aprender a aprender. 
• Competencias sociais e cívicas. 
• Comunicación lingüística. 

1.12 
Explicar as causas da expansión colonial europea e detallar a 
organización e extensión dos grandes imperios coloniais.  

• Aprender a aprender. 
• Competencias sociais e cívicas. 
• Comunicación lingüística. 

1.13 
Coñecer as principais correntes artísticas e culturais do século XIX en 
Europa diferenciando os principais autores e obras máis significativas 
do período. 

• Comunicación lingüística. 
• Conciencia e expresións culturais 

1.14 
Explicar as causas da Primeira Guerra Mundial, as fases do conflito 
bélico e as consecuencias da conflagración armada en Europa. 

• Aprender a aprender. 
• Competencias sociais e cívicas. 
• Comunicación lingüística. 

1.15 

Coñecer as características principais do período de entreguerras: a 
Revolución rusa e a formación da URSS baixo o mandato de Lenin e a 
posterior ditadura de Stalin, o crac do 29 e a Gran Depresión e o 
ascenso dos totalitarismos en Europa: o fascismo italiano e o nazismo 
alemán. 

• Aprender a aprender. 
• Competencias sociais e cívicas. 
• Comunicación lingüística. 
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Obxectivos Competencias clave 

1.16 
Explicar as causas e as consecuencias da Segunda Guerra Mundial, 
así como o desenvolvemento das principais operacións militares e o 
Holocausto da poboación xudía, executado polo goberno nazi. 

• Competencias sociais e cívicas. 
• Comunicación lingüística. 
• Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor. 

1.17 
Coñecer a historia española desde o desastre do 98, a crise da 
restauración, a II República e a Guerra Civil, prestándolle especial 
atención a Galicia. 

• Aprender a aprender. 
• Competencias sociais e cívicas. 
• Comunicación lingüística. 

1.18 
Identificar os aspectos máis significativos do mundo bipolar, os 
principais conflitos da Guerra Fría e as características de cada un dos 
bloques: o capitalista e o comunista. 

• Aprender a aprender. 
• Competencias sociais e cívicas. 
• Comunicación lingüística. 

1.19 
Coñecer as causas da crise e afundimento do comunismo e a 
consecuente desaparición do sistema de bloques. 

• Competencias sociais e cívicas. 
• Comunicación lingüística. 

1.20 
Analizar a evolución dos aspectos económicos, urbanísticos, políticos, 
sociais e culturais do réxime franquista en España, prestándolle 
especial atención a Galicia. 

• Competencias sociais e cívicas. 
• Comunicación lingüística. 
• Conciencia e expresións culturais. 

1.21 
Coñecer o proceso de transición cara á democracia, iniciado coa morte 
de Franco, prestándolle especial atención a Galicia. 

• Competencias sociais e cívicas. 
• Comunicación lingüística. 
• Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor. 

1.22 
Identificar os principios que rexen a Constitución española de 1978 na 
forma de goberno do estado español, a súa organización estatal e 
valorala como garante das liberdades individuais e colectivas. 

• Competencias sociais e cívicas. 
• Conciencia e expresións culturais. 
• Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor. 

1.23 

Recoñecer os distintos gobernos democráticos españois e as súas 
principais liñas de actuación desde a transición até a actualidade 
prestándolle unha especial atención á evolución política, demográfica e 
económica en Galicia. 

• Aprender a aprender. 
• Competencias sociais e cívicas. 
• Comunicación lingüística. 

1.24 

Coñecer as características do mundo actual, incidindo especialmente 
na nova orde política internacional, a economía globalizada, a 
emerxencia de novas potencias económicas, a crise económica de 
2008, os principais conflitos violentos e a sociedade do século XXI. 

• Competencia dixital. 
• Competencias sociais e cívicas. 
• Comunicación lingüística. 

1.25 

Identificar as principais correntes artísticas do século XX no mundo 
prestándolle atención á contribución española ás artes figurativas 
durante este século, tanto en pintura, escultura como arquitectura, e á 
contribución de Galicia 

• Competencias sociais e cívicas. 
• Conciencia e expresións culturais. 
• Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor. 

1.26 

Recoñecer as actitudes e situacións discriminatorias que tiveron lugar 
ao longo da historia por razóns de raza, sexo, relixión ou calquera outra 
condición ou circunstancia persoal ou social, e amosar unha actitude 
solidaria cos individuos e colectividades que foron obxecto desta 
discriminación. 

• Competencias sociais e cívicas. 
• Comunicación lingüística. 
• Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor. 

1.27 

Recoñecer os mecanismos esenciais que rexen o funcionamento dos 
feitos sociais e económicos dentro da estrutura da nosa sociedade e, 
deste xeito, comprender e saber analizar os problemas máis 
apremiantes das sociedades contemporáneas (a inmigración, a 
globalización, as desigualdades socioeconómicas, a crise económica, 
etc.). 

• Competencias sociais e cívicas. 
• Comunicación lingüística. 
• Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor. 

1.28 
Obter e relacionar información de fontes de diverso tipo e saber 
manexar e interpretar correctamente diversos instrumentos de traballo 
como as gráficas, os mapas, etc. 

• Aprender a aprender. 
• Competencia dixital. 
• Competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia 
e tecnoloxía. 

1.29 

Sensibilizarse cos principais problemas do mundo actual (o desigual 

acceso aos recursos, a globalización, a pervivencia de réximes 
autoritarios e ditatoriais, os conflitos políticos, etc.), entendéndoos como 
unha problemática na que todos estamos implicados e da que todos 
somos responsables. 

• Competencia dixital. 
• Competencias sociais e cívicas. 
• Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor. 
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Obxectivos Competencias clave 

1.30 

Valorar a diversidade cultural no mundo, en España e en Galicia, e ser 
respectuosos e tolerantes coas actitudes, crenzas e formas de vida de 
persoas ou grupos que pertencen a sociedades ou culturas diferentes á 
propia. 

• Competencias sociais e cívicas. 
• Conciencia e expresións culturais. 

1.31 

Apreciar os dereitos e liberdades das persoas como un logro 
irrenunciable da humanidade, denunciar as actitudes discriminatorias e 
inxustas e mostrar solidariedade con aqueles que estean privados dos 
seus dereitos ou dos recursos económicos necesarios. 

• Competencias sociais e cívicas. 
• Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor. 

 
 

2.- Programación das Unidades Didácticas. 
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Bloque 1. O século XVIII en Europa ata 1789. 
 

Unidade 1.- O Século XVIII: A crise do Antigo Réxime. 
 
1.1.- Competencias clave: 
 

▪ Comunicación lingüística CCL 
▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía CMCCT 
▪ Aprender a aprender CAA 
▪ Competencias sociais e cívicas CSC 
▪ Conciencia e expresións culturais CCEC 

 
1.2.- Obxectivos didácticos: 
 

▪ Coñecer as características económicas, sociais e políticas do Antigo Réxime. 
▪ Entender a formación, o desenvolvemento e a importancia da Ilustración. 
▪ Expor a importancia histórica da limitación do poder real pola división de poderes e a Declaración de 

Dereitos na Inglaterra do século XVII. 
▪ Saber como se produciu a independencia dos Estados Unidos e valorar a importancia histórica da 

Constitución americana. 
▪ Coñecer os feitos que desencadearon a Guerra de Sucesión ao trono español. 
▪ Recoñecer os principais aspectos do Despotismo Ilustrado europeo. 
▪ Comprender o proceso de centralización do poder político da monarquía absoluta de Felipe V e analizar 

as consecuencias dos Decretos de Nova Planta. 
▪ Coñecer os principais aspectos da Ilustración en España, e concretamente en Galicia, os seus máximos 

representantes e as súas principais achegas. 
▪ Explicar as principais características da arte do século XVIII e centrarse no caso de España e, 

concretamente, de Galicia. 
 

1.3.- Contidos: 
 

1.- O Século XVIII: a crise do Antigo Réxime. 
1.1.- Por que o Antigo Réxime entrou en crise no século XVIII? 
1.2.- Crecemento económico e desenvolvemento burgués. 
1.3.- Descubre. Os sistemas parlamentarios. Gran Bretaña e Estados Unidos. 
1.4.- A Ilustración contra o antigo Réxime. 
1.5.- Pasado e presente. A Enciclopedia difunde os novos coñecementos. 
1.6.- A monarquía borbónica en España. 
1.7.- Galicia no século XVIII. 
1.8.- Arte e sociedade. Do refinamento rococó ao racionalismo neoclásico. 
1.9.- Arte e sociedade. A arte do século XVIII en España e Galicia. 

 
1.4- Criterios de avaliación: 
 

▪ B1.1. Explicar as características do Antigo Réxime nos seus sentidos político, social e económico. 
▪ B1.2. Coñecer o alcance da Ilustración como novo movemento cultural e social en Europa e en América. 
▪ B1.3. Coñecer os avances da Revolución Científica desde os séculos XVII e XVIII. 

 
1.5- Estándares de aprendizaxe e competencias clave: 
 

▪ XHB1.1.1. Establece, a través da análise de textos, a diferenza entre o Absolutismo e o Parlamentarismo. 
▪ XHB1.1.2. Distingue conceptos históricos como Antigo Réxime e Ilustración. 
▪ XHB1.2.1. Describe as características da cultura da Ilustración e as implicacións que ten nalgunhas 

monarquías. 
▪ XHB1.3.1. Aprecia os avances científicos e a súa aplicación á vida diaria, e contextualiza o papel dos 

científicos na súa propia época. 
▪ XHB1.3.2. Comprende as implicacións do empirismo e o método científico nunha variedade de áreas. 

 
1.6.- Contidos mínimos 
 

▪ Define e explica as características do Antigo Réxime. 
▪ Compara o sistema parlamentario inglés e americano. 
▪ Explica as principais achegas da Ilustración e menciona aos seus pensadores. 
▪ Indica as características da monarquía borbónica en España. 
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1.7.- Temporalización: 
 

▪ 6 sesións. 
 
1.8.- Procedementos e instrumentos de avaliación 
 

▪ Actividades de Avaliación Inicial que resultarán de grande utilidade para identificar os coñecementos 
previos do alumnado. 

▪ Actividades de Avaliación Final de Tema estruturadas en 10 preguntas seguindo o modelo das 
Avaliacións Pisa e de Avaliación Final da ESO: cinco preguntas pechadas (tipo a, b, c, d), tres 
semipechadas e tres abertas. 

▪ Realización das actividades formuladas na Unidade durante a avaliación continua. 
▪ Interacción de grupo e intervencións orais na clase relacionadas cos contidos e competencias 

traballados na unidade. 
 
 

Bloque 2. A era das revolucións liberais. 
 

Unidade 2.- A época das Revolucións Liberais (1789 – 1871). 
 
2.1.- Competencias clave: 
 

▪ Comunicación lingüística CCL 
▪ Aprender a aprender CAA 
▪ Competencias sociais e cívicas CSC 

 
2.2.- Obxectivos didácticos: 
 

▪ Coñecer e describir os principais acontecementos da Revolución Francesa e as causas que a impulsaron. 
▪ Expor o desenvolvemento da Revolución Francesa e caracterizar cada unha das fases nas que tivo lugar. 
▪ Recoñecer a participación das mulleres na Revolución Francesa e adoptar unha actitude crítica cara á 

súa discriminación en relación coa ideoloxía. 
▪ Describir a importancia da figura de Napoleón e a época do Consulado como consolidación dos 

principios moderados da Revolución. 
▪ Coñecer a expansión do Imperio napoleónico e as causas da súa derrota. 
▪ Explicar a herdanza que nos legou a Revolución Francesa. 
▪ Diferenciar as características das distintas revolucións liberais e identificar o contido ideolóxico e político 

do liberalismo e o nacionalismo. 
▪ Entender os procesos de unificación política de Alemaña e Italia, e a independencia de Grecia e Bélxica. 
▪ Recoñecer as características das correntes artísticas que naceron como consecuencia da nova 

sociedade burguesa. 
 

2.3.- Contidos: 
 

2.- A época das Revolucións Liberais (1789 – 1871) 
2.1.- Por que estalou unha revolución en Francia? 
2.2.- O desenvolvemento da Revolución francesa (1789 – 1799) 
2.3.- Napoleón domina Europa. 
2.4.- Que herdanza nos legou a Revolución francesa? 
2.5.- Entre o absolutismo e o liberalismo (1815 – 1848) 
2.6.- Que novos Estados se crearon en Europa? 
2.7.- Arte e sociedade. A no va arte da burguesía. 

 
2.4.- Criterios de avaliación: 
 

▪ B2.1. Comprender o alcance e as limitacións dos procesos revolucionarios dos séculos XVIII e XIX. 
▪ B2.2. Identificar os principais feitos das revolucións liberais burguesas en Europa e América nos séculos 

XVIII e XIX. 
 
2.5.- Estándares de aprendizaxe e competencias claves: 
 

▪ XHB2.1.1. Sopesa as razóns dos revolucionarios para actuar como o fixeron. 
▪ XHB2.1.2. Recoñece, mediante a análise de fontes de diversas épocas, o valor destas non só como 
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información senón tamén como evidencia para os/as historiadores/as. 
▪ XHB2.2.1. Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das revolucións burguesas da 

primeira metade do século XIX, acudindo a explicacións causais, e sinala os proles e os contras. 
▪ XHB2.2.2. Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das revolucións burguesas do 

século XVIII, acudindo a explicacións causais, e indica os proles e os contras. 
▪ XHB2.2.3. Discute as implicacións da violencia empregando diversos tipos de fontes. 

 
2.6.- Contidos mínimos 
 

▪ Explica as causas da Revolución francesa e os seus períodos fundamentais. 
▪ Define o que foi o Congreso de Viena e enumera as revolucións liberais do século XIX. 
▪ Analiza a creación dos novos Estados na Europa do século XIX. 

 
2.7.- Temporalización: 
 

▪ 6 sesións. 
 
2.8.- Procedementos e instrumentos de avaliación 
 

▪ Actividades de Avaliación Inicial que resultarán de grande utilidade para identificar os coñecementos 
previos do alumnado. 

▪ Actividades de Avaliación Final de Tema estruturadas en 10 preguntas seguindo o modelo das 
Avaliacións Pisa e de Avaliación Final da ESO: cinco preguntas pechadas (tipo a, b, c, d), tres 
semipechadas e tres abertas. 

▪ Realización das actividades formuladas na Unidade durante a Avaliación continua. 
▪ Interacción de grupo e intervencións orais na clase relacionada cos contidos e competencias traballados 

na unidade. 
 
 

Bloque 3. A Revolución Industrial. 
 

Unidade 3.- A orixe da industrialización. 
 
3.1.- Competencias claves: 
 

▪ Comunicación lingüística CCL 
▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía CMCCT 
▪ Aprender a aprender CAA 
▪ Competencias sociais e cívicas CSC 
▪ Sentido de iniciativa e espírito emprendedor CSIEE 

 
3.2.- Obxectivos didácticos: 
 

▪ Entender a industrialización como un proceso de transformacións económicas e sociais do século XIX 
europeo, cuxo berce foi Gran Bretaña. 

▪ Coñecer os cambios que experimentou o sector agrario como consecuencia das transformacións dos 
sistemas de cultivo e a estrutura de propiedade. 

▪ Identificar os avances técnicos da Revolución Industrial e os sectores industriais pioneiros, e recoñecer 
as causas da conflitividade laboral do movemento obreiro. 

▪ Entender a revolución dos transportes e a súa influencia no desenvolvemento comercial. 
▪ Identificar as novas fontes de enerxía e os sectores industriais da Segunda Revolución Industrial. 
▪ Expor os piares sobre os que se sustenta o capitalismo e as causas do seu triunfo. 
▪ Describir o cambio que se deu na sociedade a raíz da Revolución Industrial e o paso dunha división 

estamental a unha división por clases. 
▪ Coñecer o pensamento liberal, marxista, socialista e anarquista. 

 
3.3.- Contidos: 
 

3.- A orixe da industrialización 
3.1.- Como cambiou a produción de bens coa Revolución Industrial? 
3.2.- As transformacións da agricultura. 
3.3.- James Watt e a máquina de vapor. 
3.4.- Desenvolvemento da industria e aumento do comercio. 
3.5.- O crecemento da poboación e o desenvolvemento urbano. 
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3.6.- O triunfo do capitalismo. 
3.7.- A nova sociedade de clases. 
3.8.- Os novos movementos sociais. 

 
3.4.- Criterios de avaliación: 
 

▪ B3.1. Describir os feitos salientables da Revolución Industrial e o seu encadeamento causal. 
▪ B3.2. Analizar as vantaxes e os inconvenientes de ser un país pioneiro nos cambios. 
▪ B3.3. Entender o concepto de progreso, e os sacrificios e os avances que leva consigo. 
▪ B3.4. Analizar a evolución dos cambios económicos en España e en Galicia, a raíz da industrialización 

parcial do país. 
▪ B3.5. Coñecer os principais avances científicos e tecnolóxicos do século XIX, e a súa relación coas 

revolucións industriais 
 
3.5.- Estándares de aprendizaxe e competencias claves: 
 

▪ XHB3.1.1. Analiza os proles e os contras da primeira Revolución Industrial en Inglaterra. 
▪ XHB3.2.1. Analiza e compara a industrialización de diferentes países de Europa, América e Asia, nas 

súas distintas escalas temporais e xeográficas. 
▪ XHB3.2.2. Compara o proceso de industrialización en Inglaterra e nos países nórdicos. 
▪ XHB3.3.1. Explica a situación laboral feminina e infantil nas cidades industriais. 
▪ XHB3.4.1. Especifica algunhas repercusións políticas como consecuencia dos cambios económicos en 

España. 
▪ XHB3.5.1. Elabora un eixe cronolóxico, diacrónico e sincrónico, cos principais avances científicos e 

tecnolóxicos do século XIX. 
 
3.6.- Contidos mínimos: 
 

▪ Describe e explica o que foi a Revolución industrial. 
▪ Enumera as diferencias entre a primeira e a segunda fase da R.I. 
▪ Identifica e comenta os principais movementos sociais do século XIX e as asociacións obreiras. 

 
3.7.- Temporalización: 
 

▪ 6 sesións. 
 
3.8.- Procedementos e instrumentos de avaliación 
 

▪ Actividades de Avaliación Inicial que resultarán de grande utilidade para identificar os coñecementos 
previos do alumnado. 

▪ Actividades de Avaliación Final de Tema estruturadas en 10 preguntas seguindo o modelo das 
Avaliacións Pisa e de Avaliación Final da ESO: cinco preguntas pechadas (tipo a, b, c, d), tres 
semipechadas e tres abertas. 

▪ Realización das actividades formuladas na Unidade durante a Avaliación continua. 
▪ Interacción de grupo e intervencións orais na clase relacionadas cos contidos e competencias 

traballados na unidade. 
 
 

Bloque 4. O Imperialismo do século XIX e a I Guerra Mundial. 
 

Unidade 4.- A España do século XIX: a construción do réxime liberal. 
 
4.1.- Competencias claves: 
 

▪ Comunicación lingüística CCL 
▪ Aprender a aprender CAA 
▪ Competencias sociais e cívicas CSC 

 
4.2.- Obxectivos didácticos: 
 

▪ Analizar a Guerra da Independencia e as Cortes de Cádiz como o inicio do liberalismo español e expor 
as características da Constitución de 1812. 

▪ Describir as distintas etapas nas que se divide a traxectoria artística de Goya e analizar as súas obras en 
relación ao seu contexto histórico. 
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▪ Explicar os feitos máis representativos do reinado de Fernando VII, facendo referencia ás súas distintas 
etapas: o Sexenio Absolutista, o Trienio Liberal e a Década Ominosa. 

▪ Comprender as causas e as consecuencias da independencia das colonias en América. 
▪ Coñecer os principais aspectos do ideario carlista e describir cada un dos conflitos que se desenvolveron 

entre carlistas e liberais. 
▪ Describir a configuración do Estado liberal durante o reinado de Isabel II, facendo mención á rexencia de 

María Cristina e do xeneral Espartero. 
▪ Expor as características da Década Moderada e do Bienio Progresista e a posterior descomposición do 

sistema. 
▪ Entender o Sexenio Democrático como o primeiro intento democratizador. 
▪ Comprender a situación política e económica de España a finais do século XIX e analizar as causas e as 

consecuencias a través da crise do 98. 
▪ Expor a evolución de Galicia dentro da política española durante o século XIX. 

 
4.3.- Contidos: 
 

4.- A España do século XIX: a construción do réxime liberal 
4.1.- Como se implantou o liberalismo en España? 
4.2.- Guerra e revolución liberal (1808 – 1814) 
4.3.- Goya e o nacemento da arte contemporánea. 
4.4.- Fernando VII: a volta ao absolutismo (1814 – 1833) 
4.5.- Os carlistas, defensores do Antigo Réxime. 
4.6.- Isabel II e a construción do Estado liberal (1833 – 1868) 
4.7.- O Sexenio Democrático (1868 – 1874) 
4.8.- A Restauración borbónica (1874 -1902) 
4.9.- Galicia na política española do século XIX. 

 
4.4.- Criterios de avaliación: 
 

▪ B4.1. Coñecer os principais acontecementos da Guerra da Independencia e as súas consecuencias para 
o futuro de España. 

▪ B4.2. Esquematizar a orixe, o desenvolvemento e as consecuencias das Cortes de Cádiz. 
▪ B4.3. Entender o concepto de Carlismo e comparalo cas ideas liberais. 
▪ B4.4. Analizar a evolución dos cambios políticos en España e Galicia durante o reinado de Isabel II. 
▪ B4.5. Identifica as causas e as consecuencias do sexenio democrático. 
▪ B4.6. Coñecer e comprender os acontecementos, os feitos e os procesos máis importantes do período 

da Restauración e a súa conexión co presente. 
 
4.5.- Estándares de aprendizaxe e competencias claves: 
 

▪ XHB4.1.1. Explica razoadamente que o concepto liberalismo reflicte unha realidade que influirá na 
xeopolítica mundial e na s relacións económicas transnacionais. 

▪ XHB4.1.2. Elabora discusións sobre as consecuencias da Constitución Española de 1812. 
▪ XHB4.2.1. Sabe recoñecer cadeas e interconexións causais entre as mudanzas ideolóxicas e 

económicas do século XVIII e o liberalismo político do século XIX. 
▪ XHB4.3.1. Analiza as causas do fracaso do Carlismo e as súas consecuencias no reinado de Isabel II. 
▪ XHB4.3.2. Analiza o novo mapa político de España tras a instauración do Sexenio Democrático. 
▪ XHB4.3.3. Diferencia aspectos políticos, sociais e económicos entre o Sexenio e a Restauración. 
▪ XHB4.4.1. Comenta analiticamente as representacións pictóricas de Goya relacionándoas ca época que 

lle tocou vivir. 
 
4.6.- Contidos mínimos 
 

▪ Explica en que consistiu a Guerra da Independencia e a aparición do primeiro liberalismo en 1812. 
▪ Analiza o Estado liberal na etapa de Isabel II. 
▪ Enumera e define as características do Sexenio Democrático. 
▪ Características da Restauración borbónica. 

 
4.7.- Temporalización: 
 

▪ 6 sesións. 
 
4.8.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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▪ Actividades de Avaliación Inicial que resultarán de grande utilidade para identificar os coñecementos 
previos do alumnado. 

▪ Actividades de Avaliación Final de Tema estruturadas en 10 preguntas seguindo o modelo das 
Avaliacións Pisa e de Avaliación Final da ESO: cinco preguntas pechadas (tipo a, b, c, d), tres 
semipechadas e tres abertas. 

▪ Realización das actividades formuladas na Unidade durante a Avaliación continua. 
▪ Interacción de grupo e intervencións orais na clase relacionadas cos contidos e competencias 

traballados na unidade. 
 
 

Bloque 4. O Imperialismo do século XIX e a I Guerra Mundial. 
 

Unidade 5.- Industrialización e cambio social na España do século XIX 
 
5.1.- Competencias claves: 
 

▪ Comunicación lingüística CCL 
▪ Aprender a aprender CAA 
▪ Competencias sociais e cívicas CSC 

 
5.2.- Obxectivos didácticos: 
 

▪ Xustificar se a Revolución Industrial foi un éxito ou un fracaso en España. 
▪ Coñecer a evolución demográfica española do século XIX. 
▪ Identificar os conceptos básicos relacionados coa propiedade da terra en España e coa reforma agraria 

liberal. 
▪ Coñecer o proceso de industrialización en España e valorar os motivos da súa lentitude. 
▪ Entender as repercusións da explotación mineira e da construción do ferrocarril. 
▪ Analizar os cambios económicos, sociais e educativos que se deron en España durante o século XIX e 

os seus límites. 
▪ Describir a aparición e actuación dos movementos obreiros en España. 
▪ Expor as características das ideoloxías xurdidas das inxustizas sociais e comparalas entre si. 
▪ Sinalar as características da economía e sociedade galegas do século XIX. 

 
5.3.- Contidos: 
 

5.- Industrialización e cambio social na España do século XIX 
5.1.- A Revolución Industrial en España: éxito ou fracaso? 
5.2.- A poboación e a agricultura. 
5.3.- Os inicios da industrialización española. 
5.4.- Minaría, banca e rede ferroviaria. 
5.5.- O cambio social e os seus límites. 
5.6.- Os pioneiros do movemento obreiro. 
5.7.- Economía e sociedade de Galicia do século XIX. 
5.8.- A arte do século XIX en España. 

 
5.4.- Criterios de avaliación: 
 

▪ B5.1. Coñecer e comprender os acontecementos, os feitos e os procesos máis importantes que levaron 
á Revolución Industrial en España. 

▪ B5.2. Analizar as causas da tardía implantación da Revolución Industrial en España. 
▪ B5.3. Coñecer as tensións que levaron en España ó xurdimento do primeiro movemento obreiro. 
▪ B5.4. Analizar a evolución dos cambios económicos en España e en Galicia a raíz da industrialización 

parcial do país. 
▪ B5.5. Entender o concepto de progreso, os sacrificios e os avances que leva consigo. 
▪ B5.6. Coñecer cales foron as principais ramas industriais desenvolvidas en España no século XIX. 

 
5.5.- Estándares de aprendizaxe e competencias claves: 
 

▪ XHB5.1.1. Compara o proceso de industrialización en Inglaterra e en España. 
▪ XHB5.1.2. Especifica algunhas das repercusións políticas como consecuencia dos cambios económicos 

en España. 
▪ XHB5.2.1. Elabora un eixe cronolóxico cos principais avances científicos e tecnolóxicos na España do 

século XIX. 
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▪ XHB5.3.1. Explica a situación laboral feminina e infantil nas cidades industriais españolas. 
▪ XHB5.3.2. Analiza os cambios económicos e da sociedade galega no século XIX. 
▪ XHB5.3.3 Especifica as mudanzas e as repercusións económicas na agricultura española do século XIX. 

 
5.6.- Contidos mínimos 
 

▪ Explica como se iniciou a Revolución Industrial en España. Principais sectores e características. 
▪ Indica cando xorde o movemento obreiro na España do XIX. Características. 
▪ Describe en que consistiu a reforma agraria liberal e as súas consecuencias no futuro económico de 

España. 
▪ Comenta as características  os efectos que tivo a construción do ferrocarril na España de mediados do 

século XIX. 
 
5.7.- Temporalización: 
 

▪ 5 sesións. 
 
5.8.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

▪ Actividades de Avaliación Inicial que resultarán de grande utilidade para identificar os coñecementos 
previos do alumnado. 

▪ Actividades de Avaliación Final de Tema estruturadas en 10 preguntas seguindo o modelo das 
Avaliacións Pisa e de Avaliación Final da ESO: cinco preguntas pechadas (tipo a, b, c, d), tres 
semipechadas e tres abertas. 

▪ Realización das actividades formuladas na Unidade durante a Avaliación continua. 
▪ Interacción de grupo e intervencións orais na clase relacionadas cos contidos e competencias 

traballados na unidade. 
 
 

Bloque 4. O Imperialismo do século XIX e a I Guerra Mundial. 
 

Unidade 6.- A época do Imperialismo. 
 
6.1.-Competencias claves: 
 

▪ Comunicación lingüística CCL 
▪ Aprender a aprender CAA 
▪ Competencias sociais e cívicas CSC 

 
6.2.- Obxectivos didácticos: 
 

▪ Analizar as causas da expansión imperialista e a xustificación de dito fenómeno por parte das potencias 
implicadas. 

▪ Describir a Segunda Revolución Industrial, os cambios que introduciu e as repercusións económicas que 
tivo tanto en Europa Occidental como nos Estados Unidos. 

▪ Expor o crecemento demográfico que se deu en Europa a raíz da Segunda Revolución Industrial e o 
proceso migratorio ao que deu lugar. 

▪ Explicar as expedicións de Europa polo mundo en vistas á conquista de novos territorios e os 
enfrontamentos aos que deron lugar. 

▪ Desenvolver as formas de organización e de explotación das colonias e valorar as súas repercusións na 
situación económica e social dos países implicados. 

▪ Rexeitar as xustificacións do colonialismo e a segregación racial. 
▪ Identificar a extensión e posesións dos imperios coloniais formados polos países europeos e a expansión 

territorial dos Estados Unidos e Xapón. 
▪ Comentar a revolución artística que se deu no cambio de século e as influencias que recibiu a arte 

occidental da asiática e da africana. 
▪ Describir o progreso que se deu na ciencia e a tecnoloxía durante o cambio de século e a revolución que 

isto supuxo na vida cotiá. 
 
6.3.- Contidos: 
 

6.- A época do imperialismo 
6.1.- Por que se produciu a expansión imperialista? 
6.2.- O triunfo do capitalismo industrial 
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6.3.- Europa, á conquista do mundo. 
6.4.- Como repartiron o mundo os imperios coloniais? 
6.5.- A herdanza do colonialismo. 
6.6.- Arte e sociedade. O cambio de século, cara a unha revolución artística. 
6.7.- A influencia da arte asiática e africana na arte occidental. 
6.8.- Do século XIX ao XX: unha transformación constante da ciencia e da tecnoloxía. 

 
6.4.- Criterios de avaliación: 
 

▪ B4.1. 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. 

▪ B4.2. Establecer xerarquías causais (aspecto e escala temporal) da evolución do imperialismo. 
▪ B4.3. Coñecer os principais acontecementos da Gran Guerra, as súas interconexións coa Revolución 

Rusa e as consecuencias dos tratados de Versalles. 
▪ B4.4. Esquematizar a orixe, o desenvolvemento e as consecuencias da Revolución Rusa. 
▪ B4.5. 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. 

 
6.5.- Estándares de aprendizaxe e competencias claves: 
 

▪ XHB6.1.1. Explica razoadamente que o concepto Imperialismo reflicte unha realidade que influirá na 
xeopolítica mundial e nas relacións económicas transnacionais. 

▪ XHB6.2.1. Sabe recoñecer cadeas e interconexións causais entre colonalismo, imperialismo e a Gran 
Guerra de 1914. 

▪ XHB6.2.2. Elabora discusións sobre eurocentrismo e globalización. 
▪ XHB6.3.1. Sitúa nun mapa de África as zonas da colonización francesa e inglesa. 
▪ XHB6.3.2. Elabora unha narrativa explicativa das causas e consecuencias do proceso colonizador. 

 
6.6.- Contidos mínimos 
 

▪ Explica as causas e as consecuencias da expansión imperialista do século XIX. 
▪ Analiza o reparto do mundo e sinala os principais imperios coloniais. 
▪ Expón que fixo posible o enorme avance industrial de finais do século XIX. 
▪ Define as características da II Revolución Industrial. 
▪ Recolle as consecuencias económicas, políticas e sociais do colonialismo. 

 
6.7.- Temporalización: 
 

▪ 5 sesións. 
 
6.8.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

▪ Actividades de Avaliación Inicial que resultarán de grande utilidade para identificar os coñecementos 
previos do alumnado. 

▪ Actividades de Avaliación Final de Tema estruturadas en 10 preguntas seguindo o modelo das 
Avaliacións Pisa e de Avaliación Final da ESO: cinco preguntas pechadas (tipo a, b, c, d), tres 
semipechadas e tres abertas. 

▪ Realización das actividades formuladas na Unidade durante a Avaliación continua. 
▪ Interacción de grupo e intervencións orais na clase relacionadas cos contidos e competencias 

traballados na unidade. 
 
 

Bloque 4. O Imperialismo do século XIX e a I Guerra Mundial. 
 

Unidade 7.- A Primeira Guerra Mundial e a Revolución Rusa. 
 
7.1.-Competencias claves: 
 

▪ Comunicación lingüística CCL 
▪ Aprender a aprender CAA 
▪ Competencias sociais e cívicas CSC 
▪ Conciencia e expresións culturais CCEC 
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7.2.- Obxectivos didácticos: 
 

▪ Expor os conflitos que tiñan lugar entre as potencias participantes na expansión imperialista antes de 
1914 e o sistema de alianzas militares que se estableceron entre elas. 

▪ Identificar as causas profundas e locais que desencadearon a Primeira Guerra Mundial. 
▪ Analizar as fases da Gran Guerra e as súas repercusións económicas, sociais, políticas e territoriais. 
▪ Coñecer a situación dos soldados na fronte e ser consciente do sufrimento que isto supuxo. 
▪ Definir o concepto de ‘guerra total’ e explicar por que se considera a Primeira Guerra Mundial como tal. 
▪ Expor as causas de que tivera lugar a Revolución Rusa e a súa relación coa Primeira Guerra Mundial. 
▪ Explicar a caída do tsarismo e describir a toma do poder na xornada revolucionaria de outubro e a 

construción do primeiro estado socialista. 
▪ Comprender as consecuencias da guerra civil rusa e o proceso de formación da URSS. 
▪ Describir a situación de Europa ao finalizar a Gran Guerra e coñecer o seu reflexo na arte. 

 
7.3.- Contidos: 
 

7.- A Primeira Guerra Mundial e a Revolución Rusa 
7.1.- Por que se estalou unha guerra en Europa en 1914? 
7.2.- O desenvolvemento da guerra. 
7.3.- Unha guerra total. 
7.4.- Por que se produciu unha revolución en Rusia? 
7.5.- A Revolución rusa. 
7.6.- Europa, ao rematar a guerra. 
7.7.- As vangardas artísticas. 

 
7.4.- Criterios de avaliación: 
 

▪ B7.1 Coñecer as causas que levaron á Primeira Guerra Mundial, as características principais e os 
grandes acontecementos que ocorreron no seu desenvolvemento. 

▪ B7.2 Esquematizar a orixe, o desenvolvemento e as consecuencias da Revolución Rusa, e establecer as 
relacións pertinentes coa Gran Guerra. 

▪ B7.3 Expor todas as consecuencias posibles da Primeira Guerra Mundial. 
▪ B7.4 Analizar e comentar diversas obras artísticas do século XX e recoñecer o estilo ao que pertencen. 
▪ B7.5 Coñecer as consecuencias dos Tratados de Versalles. 

 
7.5.- Estándares de aprendizaxe e competencias claves: 
 

▪ XHB7.1.1. Explica o contexto que favoreceu que tivese lugar a Primeira Guerra Mundial. 
▪ XHB7.1.2. Expón as fases e os sucesos máis significativos no desenvolvemento da Gran Guerra. 
▪ XHB7.1.3. Describe as características da Primeira Guerra Mundial e define por que se recolle baixo o 

concepto de “guerra total”. 
▪ XHB7.2.1. Expón a situación na que se achaba Rusia para que se desencadease unha Revolución e 

como influíu esta no desenvolvemento da Guerra. 
▪ XHB4.4.1. Contrasta algunhas interpretacións do alcance da Revolución Rusa na súa época e na 

actualidade. 
▪ XHB7.3.1. Enumera as consecuencias da Guerra a distintos niveis: demográfico, económico, social e 

político. 
▪ XHB4.3.2. Analiza o novo mapa político de Europa. 
▪ XHB4.3.3. Describe a derrota de Alemaña desde a súa propia perspectiva e desde a dos aliados. 
▪ XHB7.4.1. Analiza as Primeiras vangardas como cuestionamento da arte do pasado e rexeitamento da 

imitación da realidade. 

 

7.6.- Contidos mínimos 
 

▪ Explica cales foron as causas e analiza tamén as consecuencias da Grande Guerra. 
▪ Describe as principais causas e o proceso da Revolución Rusa. 
▪ Analiza a organización da paz, os tratados, a SDN e o novo mapa de Europa. 

 
7.7.- Temporalización: 
 

▪ 6 sesións. 
 
7.8.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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▪ Actividades de Avaliación Inicial que resultarán de grande utilidade para identificar os coñecementos 
previos do alumnado. 

▪ Actividades de Avaliación Final de Tema estruturadas en 10 preguntas seguindo o modelo das 
Avaliacións Pisa e de Avaliación Final da ESO: cinco preguntas pechadas (tipo a, b, c, d), tres 
semipechadas e tres abertas. 

▪ Realización das actividades formuladas na Unidade durante a Avaliación continua. 
▪ Interacción de grupo e intervencións orais na clase relacionadas cos contidos e competencias 

traballados na unidade. 
 
 

Bloque 5: A época de entreguerras (1919-1945). 
 

Unidade 8.- O período de entreguerras. 
 
8.1.- Competencias claves: 
 

▪ Comunicación lingüística CCL 
▪ Competencia dixital CD 
▪ Aprender a aprender CAA 
▪ Competencias sociais e cívicas CSC 
▪ Sentido de iniciativa e espírito emprendedor CSIEE 

 
8.2. Obxectivos didácticos: 
 

▪ Enumerar os problemas que desembocaron nunha nova guerra mundial vinte anos despois da fin da 
Gran Guerra. 

▪ Expor os factores que transformaron os Estados Unidos na primeira potencia mundial e describir o 
american way of life. 

▪ Analizar as causas que provocaron o crac bolsista de 1929 e o desencadeamento da depresión 
económica xeneralizada. 

▪ Describir os factores que explican o ascenso dos réximes totalitarios en Alemaña e Italia. 
▪ Identificar e rexeitar a ideoloxía do fascismo italiano e o nazismo alemán. 
▪ Coñecer os piares do nazismo alemán e as súas liñas de actuación. 
▪ Explicar a chegada ao poder de Stalin na URSS e xustificar por que se considera a súa ditadura como un 

réxime totalitario. 
▪ Analizar as características da arte do período de entreguerras e coñecer as principais correntes que 

xurdiron, os seus máximos expoñentes e as súas obras máis representativas. 
 

8.3. Contidos: 
 

8.- O período de entreguerras. 
8.1.- Que problemas conduciron a unha nova guerra en tan só vinte anos? 
8.2.- Os Estados Unidos: da prosperidade á crise. 
8.3.- 1929, exemplo da crise da economía capitalista. 
8.4.- A crise da democracia: o fascismo italiano. 
8.5.- Alemaña, o ascenso do nazismo. 
8.6.- O réxime nazi, un sistema totalitario. 
8.7.- A Unión Soviética, a ditadura stalinista. 
8.8.- A arte do período de entreguerras. 

 
8.4. Criterios de avaliación: 
 

▪ B8.1. Expor as consecuencias que tivo a Primeira Guerra Mundial nas distintas potencias que 
participaron nela, profundando no caso de EUA. 

▪ B8.2. Analizar as correntes artísticas de protesta que naceron durante o período de entreguerras e 
comenta algunha das súas obras. 

▪ B8.3. Describir as causas e o alcance da crise financeira de 1929. 
▪ B8.4. Explicar os diversos factores polos que se fixo posible o auxe dos totalitarismos en Europa e 

describir tres casos concretos: os fascismos de Italia e Alemaña, e o goberno stalinista en Rusia. 

 

8.5.- Estándares de aprendizaxe e competencias claves: 
 

▪ XHB1.1. Describe a situación de posguerra en Europa e no resto das potencias participantes na Primeira 
Guerra Mundial. 
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▪ XHB1.2. Explica o proceso de crecemento que se deu en EUA tras a Guerra e as causas do seu 
posterior declive.  

▪ XBH2.1. Describe as características do dadaísmo, as correntes da abstracción, o surrealismo e a nova 
obxectividade. 

▪ XBH3.1. Analiza o alcance da crise financeira de 1929 e a súa vinculación co tipo de sistema económico 
capitalista. 

▪ XBH4.1. Expón as causas polas que se deu o auxe do fascismo en Italia e os seus principios ideolóxicos. 
▪ XBH4.2. Explica como e por que se produciu o ascenso do nazismo en Alemaña e as súas principais 

características. 
▪ XBH4.3. Describe a chegada ao poder de Stalin na Unión Soviética e o carácter da súa ditadura, e 

argumenta por que se considera como un réxime totalitario. 
 
8.6.- Contidos mínimos: 
 

▪ Analiza as causas e o desenvolvemento da gran crise de 1929. 
▪ Describe as características dos sistemas fascistas e analiza os casos italiano e alemán. 
▪ Explica en que consistiu a ditadura stalinista soviética. 
▪ Expón as causas e os contidos da política do “New Deal”. 

 
8.7.- Temporalización: 
 

▪ 6 sesións. 
 
8.8.- Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 

▪ Actividades de Avaliación Inicial que resultarán de grande utilidade para identificar os coñecementos 
previos do alumnado. 

▪ Actividades de Avaliación Final de Tema estruturadas en 10 preguntas seguindo o modelo das 
Avaliacións Pisa e de Avaliación Final da ESO: cinco preguntas pechadas (tipo a, b, c, d), tres 
semipechadas e tres abertas. 

▪ Realización das actividades formuladas na Unidade durante a Avaliación continua. 
▪ Interacción de grupo e intervencións orais na clase relacionadas cos contidos e competencias 

traballados na unidade. 
 
 

Bloque 5: A época de entreguerras (1919-1945). 
 

Unidade 9.- España no primeiro terzo do século XX (1902 – 1939). 
 
9.1.- Competencias claves: 
 

▪ Comunicación lingüística CCL 
▪ Competencia dixital CD 
▪ Aprender a aprender CAA 
▪ Competencias sociais e cívicas CSC 
▪ Sentido de iniciativa e espírito emprendedor CSIEE 

 
9.2.- Obxectivos didácticos: 
 

▪ Expor as causas da crise do sistema da Restauración e os seus protagonistas sociais e políticos. 
▪ Analizar a situación socioeconómica e política de España no primeiro terzo do século XX. 
▪ Explicar as características da Ditadura de Primo de Rivera e valorar criticamente a represión exercida 

por este goberno. 
▪ Analizar o contexto no que se produciu a proclamación da Segunda República e as reformas que se 

realizaron para modernizar e democratizar a sociedade española. 
▪ Coñecer as causas que desencadearon a Guerra Civil española e saber explicar, coa axuda de mapas, a 

evolución do conflito. 
▪ Rexeitar as formas de terror e represión impostas sobre a poboación durante o conflito e valorar o 

impacto da guerra sobre a poboación civil. 
▪ Comprender a situación política e económica de España ao finalizar o conflito. 
▪ Analizar o contexto social e político de Galicia entre 1898 e 1939. 

 
9.3.- Contidos: 

9.- España no primeiro terzo do século XX (1902 – 1939) 
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9.1.- Por que entrou en crise o sistema da Restauración? 
9.2.- A ditadura de Primo de Rivera. 
9.3.- A Segunda República española. 
9.4.- Que reformas emprendeu a República?  
9.5.- O Bienio Conservador e a Fronte Popular. 
9.6.- A Guerra Civil: os bandos enfrontados. 
9.7.- A Guerra Civil: as fases militares. 
9.8.- Os desastres da guerra 
9.9.- Galicia no primeiro terzo do século XX. 

 
9.4.- Criterios de avaliación: 
 

▪ B9.1. Explicar o declive da Restauración e a posterior imposición da ditadura a mans de Primo de Rivera. 
▪ B9.2. Expor as características da Segunda República e as súas principais reformas. 
▪ B9.3. Describir as causas e o desenvolvemento da Guerra Civil española. 
▪ B9.4. Expor a situación de posguerra española. 

 
9.5.- Estándares de aprendizaxe e competencias claves: 
 

▪ XHB1.1. Expón os factores que levaron á crise ao sistema da Restauración. 
▪ XHB1.2. Explica as causas polas que se impuxo a ditadura de Primo de Rivera e a súa posterior crise. 
▪ XHB2.1. Describe o proceso que se levou a cabo ata a proclamación da Segunda República española 

tras as eleccións de 1931. 
▪ XHB2.2. Enumera as reformas que emprendeu a República en distintos ámbitos como o militar, o 

relixioso, o territorial, o agrario e o educativo, e define as reaccións que xerou. 
▪ XHB3.1. Explica a situación política tras o levantamento de Casas Viejas e identifica o ambiente de 

tensión previo ao estalido da Guerra Civil. 
▪ XHB3.2 . Desenvolve as causas da Guerra Civil española e cita os sucesos principais que tiveron lugar 

até chegar ao seu fin. 
▪ XHB4.1. Describe os desastres da guerra e as súas consecuencias a distintos niveis. 

 
9.6.- Contidos mínimos 
 

▪ Analiza as causas e o desenvolvemento da crise da Restauración (1909, 1917, 1923). 
▪ Causas e caracteres da ditadura de Primo de Rivera. 
▪ Características e fases da II República española 
▪ Analiza as causas da Guerra Civil e describe as súas fases. 

 
9.7.- Temporalización: 
 

▪ 5 sesións. 
 
9.8.- Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 

▪ Actividades de Avaliación Inicial que resultarán de grande utilidade para identificar os coñecementos 
previos do alumnado. 

▪ Actividades de Avaliación Final de Tema estruturadas en 10 preguntas seguindo o modelo das 
Avaliacións Pisa e de Avaliación Final da ESO: cinco preguntas pechadas (tipo a, b, c, d), tres 
semipechadas e tres abertas. 

▪ Realización das actividades formuladas na Unidade durante a Avaliación continua. 
▪ Interacción de grupo e intervencións orais na clase relacionadas cos contidos e competencias 

traballados na unidade. 
 
 

Bloque 5: A época de entreguerras (1919-1945). 
 

Unidade 10.- A Segunda Guerra Mundial. 
 
10.1.- Competencias claves: 
 

▪ Comunicación lingüística CCL 
▪ Competencia dixital CD 
▪ Aprender a aprender CAA 
▪ Competencias sociais e cívicas CSC 
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10.2.- Obxectivos didácticos: 
 

▪ Coñecer as causas que desencadearon a Segunda Guerra Mundial. 
▪ Expor o desenvolvemento da guerra e identificar as súas ofensivas máis importantes. 
▪ Definir o concepto de ‘guerra total’ e explicar por que a Segunda Guerra Mundial se considera como tal. 
▪ Describir as características da Segunda Guerra Mundial en canto á ocupación de territorios e a violencia 

exercida sobre os seus habitantes. 
▪ Explicar o Holocausto xudeu e valorar o seu alcance como un acontecemento que marcou a historia a 

partir do século XX. 
▪ Describir as consecuencias demográficas, económicas e políticas do conflito. 
▪ Expor a fundación da Organización das Nacións Unidas, os seus órganos de goberno e o seu labor. 
▪ Coñecer o papel que xoga a ONU na actualidade. 

 
10.3.- Contidos: 
 

10.- A Segunda Guerra Mundial. 
10.1.- Por que se chegou á Segunda Guerra Mundial? 
10.2.- O desenvolvemento da guerra. 

10.2.1.- Unha guerra total. 
10.2.2.- O Holocausto xudeu. 

10.3.- As consecuencias da guerra. 
10.3.1.- A Organización das Nacións Unidas (ONU). 

 
10.4.- Criterios de avaliación: 
 

▪ B10.1. Coñecer as causas, as características e os principais feitos que aconteceron durante a Segunda 
Guerra Mundial. 

▪ B10.2. Desenvolver os efectos que supuxo a Segunda Guerra Mundial a distintos niveis 
▪ B10.3. Recoñecer que o xeito no que se dispoñen as cousas no presente depende dos feitos que 

sucederon no pasado e inflúe nas posibilidades do futuro. 
 
10.5.- Estándares de aprendizaxe e competencias claves: 
 

▪ XHB1.1. Contextualiza o estalido da Segunda Guerra Mundial e establece unha das súas causas no 
ocorrido durante a Primeira Guerra Mundial. 

▪ XHB1.2. Describe o desenvolvemento da guerra, facendo referencia ás distintas alianzas que se 
formaron. 

▪ XHB1.3. Expón as características da guerra en canto ao seu alcance e métodos de propagación. 
▪ XHB1.4. Coñece a situación de represión que se deu durante a Segunda Guerra Mundial, as causas e os 

seus principais afectados. 
▪ XHB2.1. Relata as consecuencias que tivo a Segunda Guerra Mundial nas potencias participantes. 
▪ XHB2.2. Explica a orixe da ONU e sopesa como unha Europa en guerra durante o século XX pode 

chegar posteriormente a unha unión económica e política. 
 
10.6.- Contidos mínimos 
 

▪ Analiza por que se chegou á Segunda Guerra Mundial e describe as fases polas que atravesou. 
▪ Explica as consecuencias da Guerra. 
▪ Comenta as orixes da ONU, os seus órganos e o seu papel. 

 
10.7.- Temporalización: 
 

▪ 5 sesións. 
 
10.8.- Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 

▪ Actividades de Avaliación Inicial que resultarán de grande utilidade para identificar os coñecementos 
previos do alumnado. 

▪ Actividades de Avaliación Final de Tema estruturadas en 10 preguntas seguindo o modelo das 
Avaliacións Pisa e de Avaliación Final da ESO: cinco preguntas pechadas (tipo a, b, c, d), tres 
semipechadas e tres abertas. 

▪ Realización das actividades formuladas na Unidade durante a Avaliación continua. 
▪ Interacción de grupo e intervencións orais na clase relacionadas cos contidos e competencias 

traballados na unidade. 



IES Agra do Orzán – XH 4º ESO curso 2019-2020 

161 

 
Bloque 6: As causas e as consecuencias da II Guerra Mundial (1939-1945). 

 
Unidade 11.- Un mundo dividido: Guerra Fría e descolonización. 

 
11.1.- Competencias claves: 
 

▪ Competencia dixital CD 
▪ Aprender a aprender CAA 
▪ Competencias sociais e cívicas CSC 

 
11.2.- Obxectivos didácticos: 
 

▪ Coñecer a evolución dos Estados Unidos e a URSS tras a Segunda Guerra Mundial. 
▪ Analizar as causas que explican a polarización do mundo en dous bloques antagónicos. 
▪ Expor a situación de Alemaña durante a Guerra Fría e as consecuencias do levantamento do muro de 

Berlín. 
▪ Identificar os principais conflitos da Guerra Fría. 
▪ Explicar os motivos que conduciron á “coexistencia pacífica” dos anos 50 e 60. 
▪ Recoñecer as causas e as principais etapas do proceso de descolonización e situalo no seu contexto. 
▪ Describir as causas do conflito de Oriente Próximo e desenvolver as consecuencias de cada unha das 

guerras árabe-israelís. 
▪  Comprender a necesidade do neocolonialismo e o xurdimento do Terceiro Mundo. 

 
11.3.- Contidos: 
 

11.- Un mundo dividido: Guerra Fría e descolonización 
11.1.- Por que Europa quedou dividida por un "pano de aceiro"? 
11.2.- Alemaña, centro da Guerra Fría 
11.3.- Os conflitos bélicos da Guerra Fría 

11.3.1- Kennedy-Jruschov: cara a unha coexistencia pacífica? 
11.4.- O proceso de descolonización 
11.5.- O conflito de Oriente Próximo 
11.6.- Pasado e presente. Descolonización e neocolonialismo 

 
11.4.- Criterios de avaliación: 
 

▪ B11.1. Explicar as consecuencias da Segunda Guerra Mundial a distintos niveis. 
▪ B11.2. Relatar os feitos principais da descolonización de posguerra no século XX. 

 
11.5.- Estándares de aprendizaxe e competencias claves: 
 

▪ XHB1.1. Coñece a situación da posguerra mundial e describe a división do mundo en dous grandes 
bloques separados por un “pano de aceiro”. 

▪ XHB1.2. Expón en que consistiu o conflito en Oriente Próximo e atribúe a súa orixe a unha vontade de 
compensación polo Holocausto xudeu. 

▪ XHB2.1 Explica como se desenvolveu o proceso descolonizador e describe os seus feitos máis 
relevantes. 

 
11.6.- Contidos mínimos 
 

▪ Definir Pano de Aceiro, Guerra Fría e coexistencia pacífica. 
▪ Describe o proceso descolonizador e o fenómeno do Neocolonialismo. 

 
11.7.- Temporalización: 
 

▪ 5 sesións. 
 

11.8.- Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 

▪ Actividades de Avaliación Inicial que resultarán de grande utilidade para identificar os coñecementos 
previos do alumnado. 

▪ Actividades de Avaliación Final de Tema estruturadas en 10 preguntas seguindo o modelo das 
Avaliacións Pisa e de Avaliación Final da ESO: cinco preguntas pechadas (tipo a, b, c, d), tres 
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semipechadas e tres abertas. 
▪ Realización das actividades formuladas na Unidade durante a Avaliación continua. 
▪ Interacción de grupo e intervencións orais na clase relacionadas cos contidos e competencias 

traballados na unidade. 
 
 

Bloque 7: A estabilización do Capitalismo e o illamento económico do bloque soviético. 
 

Unidade 12.- Capitalismo e comunismo: dous sistemas enfrontados. 
 
12.1.- Competencias claves: 
 

▪ Comunicación lingüística CCL 
▪ Competencia dixital CD 
▪ Aprender a aprender CAA 
▪ Competencias sociais e cívicas CSC 
▪ Conciencia e expresións culturais CCEC 

 
12.2.- Obxectivos didácticos: 
 

▪ Expor as diferenzas entre o bloque capitalista e o bloque comunista e identificar as dúas potencias que 
se erixiron como líderes de cada un deles. 

▪ Entender o proceso de construción de Europa tras a Segunda Guerra Mundial. 
▪ Coñecer os factores que, tras a Segunda Guerra Mundial, lles permitiron aos Estados Unidos se 

converter no líder do mundo capitalista. 
▪ Explicar o proceso de crecemento que se deu nos EUA até chegar á crise enerxética en 1973. 
▪ Describir que é o Estado do benestar e os piares sobre os que se sustenta. 
▪ Valorar a loita das mulleres pola igualdade e identificar as dificultades coas que se encontran para 

lograla. 
▪ Recoñecer as características da Unión Soviética, como unha gran potencia mundial, e o proceso de 

expansión do comunismo no mundo. 
▪ Identificar os cambios experimentados na URSS tras a morte de Stalin e coñecer as causas da crise e o 

afundimento do comunismo. 
▪ Analizar as características de dúas concepcións distintas da arte, dos EUA e da URSS, reflexo dos seus 

dous sistemas contrapostos de organización social: o Pop Art e o realismo socialista. 
 
12.3.- Contidos: 
 

12.- Capitalismo e comunismo: dous sistemas enfrontados 
12.1.- Que diferenciaba o bloque capitalista do bloque comunista? 
12.2.- A construción dunha nova Europa unida 
12.3.- Que é o estado de benestar? 
12.4.- A evolución do bloque comunista 
12.5.- A crise do mundo soviético 
12.6.- Arte e sociedade. Dúas concepcións da arte: O s EUA e a URSS 

 
12.4.- Criterios de avaliación: 
 

▪ B12.1. Analizar e comentar diversas obras artísticas do século XX e recoñecer o estilo ao que pertencen. 
▪ B12.2. Explicar as consecuencias da Segunda Guerra Mundial a distintos niveis. 
▪ B12.3. Definir o Estado de Benestar e analizar os seus proles e as súas contras. 
▪ B12.4. Describir a nova situación da URSS: o auxe e o derrubamento. 
▪ B12.5. Recoñecer que o xeito no que se dispoñen as cousas no presente depende dos feitos que 

sucederon no pasado e inflúe nas posibilidades do futuro. 
 
12.5.- Estándares de aprendizaxe e competencias claves: 
 

▪ XHB1.1. Explica as características do Pop Art e do realismo socialista e analiza algunhas obras. 
▪ XHB2.1.Describe a situación política e económica das grandes potencias hexemónicas despois da 

Segunda Guerra Mundial e compáraas entre si. 
▪ XHB3.1. Explica en que consiste o Estado de Benestar e os avances que promoveu en Europa. 
▪ XHB4.1. Expón a evolución do bloque comunista tras a Guerra Fría: a expansión mundial e o seu 

posterior declive 
▪ XHB5.1. Relata as razóns polas que se procurou avanzar cara a unha colaboración entre estados 
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europeos e sopesa como se pode chegar a ela tras un período de guerra. 
 
12.6.- Contidos mínimos: 
 

▪ Describe a construción da UE. 
▪ Define Estado de benestar e compara a evolución do bloque comunista e o bloque capitalista. 

 
12.7.- Temporalización: 
 

▪ 6 sesións. 
 
12.8.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

▪ Actividades de Avaliación Inicial que resultarán de grande utilidade para identificar os coñecementos 
previos do alumnado. 

▪ Actividades de Avaliación Final de Tema estruturadas en 10 preguntas seguindo o modelo das 
Avaliacións Pisa e de Avaliación Final da ESO: cinco preguntas pechadas (tipo a, b, c, d), tres 
semipechadas e tres abertas. 

▪ Realización das actividades formuladas na Unidade durante a Avaliación continua. 
▪ Interacción de grupo e intervencións orais na clase relacionadas cos contidos e competencias 

traballados na unidade. 
 
 

Bloque 8: O mundo recente entre os séculos XX e XXI. 
 

Unidade 13.- España: a ditadura franquista (1939 – 1975). 
 
13.1.- Competencias claves: 
 

▪ Comunicación lingüística CCL 
▪ Competencia dixital CD 
▪ Aprender a aprender CAA 
▪ Competencias sociais e cívicas CSC 

 
13.2.- Obxectivos didácticos: 
 

▪ Identificar as características básicas do sistema político franquista. 
▪ Avaliar as políticas económicas emprendidas polo franquismo na posguerra e a situación de penuria 

económica á que tivo que facerlle fronte a poboación. 
▪ Comprender a condición da muller durante o franquismo. 
▪ Coñecer as medidas introducidas polos tecnócratas no réxime e as súas consecuencias. 
▪ Identificar os focos expulsores e receptores das migracións da década de 1960 así como as súas 

características principais. 
▪ Describir os cambios da sociedade española a partir da década de 1960. 
▪ Identificar os principais movementos de oposición ao franquismo e reflexionar de forma crítica sobre a 

represión que exerceu o réxime. 
▪ Analizar as causas da crise da ditadura desde principios dos anos 70. 
▪ Coñecer a evolución política, social e económica de Galicia durante o franquismo. 

 
13.3.- Contidos: 
 

13.- España: a ditadura franquista (1939 – 1975) 
13.1.- Cales foron as bases do réxime franquista? 
13.2.- A longa posguerra (1939 – 1959) 
13.3.- Desenvolvemento e crise do réxime (1959 – 1975) 
13.4.- Que impacto tivo o crecemento económico na sociedade española? 
13.5.- O exilio e a o oposición ao franquismo 
13.6.- O franquismo en Galicia 

 
13.4.- Criterios de avaliación: 
 

▪ B13.1. Analizar as características do franquismo e a súa evolución no tempo, tendo en conta as 
transformacións políticas, sociais e económicas que promoveu. 

▪ B13.2. Explicar a situación do bando republicano despois da Guerra Civil e o desenvolvemento dos 
movementos de oposición ao franquismo. 
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▪ B13.3. Expor o crecemento económico que se deu na sociedade española a partir de 1960 e o impacto 
que tivo nela. 

 
13.5.- Estándares de aprendizaxe e competencias claves: 
 

▪ XHB1.1. Explica as bases do réxime franquista e os seus principios ideolóxicos. 
▪ XHB1.2. Expón a situación de posguerra en España, e concretamente en Galicia, e o intento de 

restitución da economía por parte do franquismo. 
▪ XHB1.3. Describe a situación da muller durante o franquismo. 
▪ XHB1.4. Desenvolve os cambios que se deron no réxime, o seu crecemento económico e demográfico e 

as súas consecuencias, e a súa posterior crise. 
▪ XHB2.1. Explica o destino dos exiliados por causa da opresión franquista e como naceron e se 

desenvolveron os movementos de oposición. 
▪ XHB3.1. Describe como os cambios producidos na España dos anos 60 afectaron os costumes e os 

xeitos de vida dos seus habitantes. 
 
13.6.- Contidos mínimos 
 

▪ Sinala as características do réxime franquista e as fases da ditadura. 
▪ Analiza o impacto da política de crecemento económico nos anos sesenta e setenta. 

 
13.7.- Temporalización: 
 

▪ 6 sesións. 
 
13.8.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

▪ Actividades de Avaliación Inicial que resultarán de grande utilidade para identificar os coñecementos 
previos do alumnado. 

▪ Actividades de Avaliación Final de Tema estruturadas en 10 preguntas seguindo o modelo das 
Avaliacións Pisa e de Avaliación Final da ESO: cinco preguntas pechadas (tipo a, b, c, d), tres 
semipechadas e tres abertas. 

▪ Realización das actividades formuladas na Unidade durante a Avaliación continua. 
▪ Interacción de grupo e intervencións orais na clase relacionadas cos contidos e competencias 

traballados na unidade. 
 
 

Bloque 8: O mundo recente entre os séculos XX e XXI. 
 

Unidade 14.- Transición e democracia en España. 
 
14.1.- Competencias claves: 
 

▪ Comunicación lingüística CCL 
▪ Aprender a aprender CAA 
▪ Competencias sociais e cívicas CSC 
▪ Conciencia e expresións culturais CCEC 

 
14.2.- Obxectivos didácticos: 
 

▪ Identificar as causas polas que o franquismo non sobreviviu tras a morte de Franco. 
▪ Coñecer o proceso de transición á democracia e as políticas desenvolvidas polos primeiros gobernos 

democráticos en España. 
▪ Recoñecer os trazos esenciais da Constitución de 1978 e a estrutura territorial resultante do novo Estado 

das Autonomías. 
▪ Detallar as características do Golpe de Estado do 23-F. 
▪ Coñecer os principais partidos políticos españoles e o sistema electoral e analizar as medidas de 

goberno impulsadas polo PSOE e o PP. 
▪ Apreciar as relaciones internacionais de España e o seu papel no mundo. 
▪ Analizar os cambios sociais e económicos que se produciron na sociedade española durante as tres 

últimas décadas e a evolución do Estado do Benestar. 
▪ Describir o desenvolvemento político, económico e demográfico de Galicia en democracia. 
▪ Analizar as correntes artísticas do século XX en España e en Galicia. 
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14.3.- Contidos: 
 

14.- Transición e democracia en España 
14.1.- Por que o franquismo non sobreviviu a Franco? 
14.2.- A transición á democracia (1975 – 1977) 
14.3.- Que novo Estado xurdiu da Constitución de 1978? 
14.4.- As mobilizacións populares 
14.5.- Os gobernos da democracia 
14.6.- Cambio económico e social a partir de 1985 
14.7.- Construción e crise do Estado de benestar 
14.8.- Galicia en democracia 
14.9.- As correntes artísticas do século XX en España 
14.10.- A arte contemporánea en Galicia 

 
14.4.- Criterios de avaliación: 
 

▪ B14.1. Analizar e comentar diversas obras artísticas do século XX en España e recoñecer o estilo ao que 
pertencen. 

▪ B14.2. Comprender o concepto de crise económica e recoñecer a súa repercusión mundial nun caso 
concreto. 

▪ B14.3. Expor as causas da fin do franquismo e coñecer a situación na que se achaba España nese 
momento. 

▪ B14.4. Explicar o cambio que experimentou España durante a época da Transición a distintos niveis: 
político, social e económico. 

 
14.5.- Estándares de aprendizaxe e competencias claves: 
 

▪ XHB1.1. Explica as características máis destacadas das correntes artísticas do século XX en España e, 
concretamente, en Galicia, e coñece os seus artistas máis representativos. 

▪ XHB2.1. Expón as características do Estado de benestar en España, analiza como desembocou na crise 
económica de 2008 e compáraa coa crise enerxética de 1973. 

▪ XHB3.1. Describe a situación de España tras a morte de Franco e o proceso de cambio que se iniciou 
nese momento. 

▪ XHB4.1. Enumera os principais fitos que deron lugar ao cambio da sociedade e a política españolas 
durante a Transición. 

▪ XHB4.2. Relata como as mobilizacións sociais contribuíron ao establecemento da democracia e o papel 
que desempeñou cada un dos sectores da sociedade. 

▪ XHB4.3. Explica os cambios que experimentou España na época da Transición a nivel económico e 
político. 

 
14.6.- Contidos mínimos 
 

▪ Analiza as características da Transición democrática. 
▪ Características do novo Estado constitucional. 
▪ Analiza a obra dos primeiros gobernos democráticos. 
▪ Comenta a crise do Estado de benestar. 

 
14.7.- Temporalización: 
 

▪ 6 sesións. 
 
14.8.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

▪ Actividades de Avaliación Inicial que resultarán de grande utilidade para identificar os coñecementos 
previos do alumnado. 

▪ Actividades de Avaliación Final de Tema estruturadas en 10 preguntas seguindo o modelo das 
Avaliacións Pisa e de Avaliación Final da ESO: cinco preguntas pechadas (tipo a, b, c, d), tres 
semipechadas e tres abertas. 

▪ Realización das actividades formuladas na Unidade durante a Avaliación continua. 
▪ Interacción de grupo e intervencións orais na clase relacionadas cos contidos e competencias 

traballados na unidade. 
 
 

Bloque 8.- O mundo recente entre os séculos XX e XXI. 
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Unidade 15.- O mundo actual. 

 
15.1.- Competencias claves: 
 

▪ Comunicación lingüística CCL 
▪ Competencia dixital CD 
▪ Aprender a aprender CAA 
▪ Competencias sociais e cívicas CSC 

 
15.2.- Obxectivos didácticos: 
 

▪ Expor as causas do fin da división do mundo en bloques. 
▪ Recoñecer as características da nova orde internacional e as causas que fixeron dos Estados Unidos a 

única superpotencia mundial. 
▪ Describir a evolución europea posterior á caída do muro de Berlín. 
▪ Explicar o desenvolvemento da construción da Unión Europea e as súas políticas. 
▪ Detallar as causas e as características da crise económica mundial de 2008. 
▪ Identificar os principais conflitos bélicos actuais en Europa, América, Asia e África, así como o papel do 

terrorismo no panorama internacional. 
▪ Expor as características da arte no mundo actual. 
▪ Definir en que consiste a globalización e que efectos ten sobre a economía. 
▪ Explicar en que consiste a Terceira Revolución Industrial, a súa estreita vinculación coa globalización e 

os cambios que supuxo. 
▪ Identificar os riscos medioambientais derivados dunha explotación masiva dos recursos naturais e a 

necesidade dun desenvolvemento sostible, e elaborar un proxecto relativo a isto. 
 
15.3.- Contidos: 
 

15.- O mundo actual 
15.1.- Por que a comezos de 1990 rematou a división do mundo en bloques? 
15.2.- Unha nova orde mundial 
15.3.- Europa tras a caída do muro de Berlín 
15.4.- A construción da Unión Europea 
15.5.- Europa, a crise do modelo de benestar 
15.6.- Un mundo inestable 
15.7.- Os conflitos do século XXI 
15.8.- Arte e sociedade. A arte no mundo actual 

 
15.4.- Criterios de avaliación: 
 

▪ B15.1. Coñecer as causas e consecuencias inmediatas do derrubamento da URSS e outros réximes 
soviéticos. 

▪ B15.2. Interpretar procesos a medio prazo de cambios económicos, sociais e políticos de ámbito mundial. 
▪ B15.3. Entender a evolución da construción da Unión Europea e a implantación do Estado de benestar. 
▪ B15.4. Definir en que consiste a globalización e identificar algúns dos seus factores. 
▪ B15.5. Identificar os cambios máis relevantes que supuxo a revolución tecnolóxica. 

 
15.5.- Estándares de aprendizaxe e competencias claves: 
 

▪ XHB1.1. Analiza diversos aspectos dos cambios producidos tras o derrubamento da URSS. 
▪ XHB2.1. Interpreta o renacemento e o declive das nacións no novo mapa político europeo desa época. 
▪ XHB3.1. Discute sobre a construción da Unión Europea e do seu futuro. 
▪ XHB3.2. Comprende os proles e os contras do Estado do benestar e explica as causas e as 

consecuencias da súa crise. 
▪ XHB4.1. Expón algúns dos conflitos que teñen lugar hoxe en día a pesar do proceso de globalización. 
▪ XHB4.2. Describe o proceso de globalización e sinala as súas repercusións a nivel social e económico. 
▪ XHB5.1. Expón a revolución que supuxo a aparición da Internet e compáraa coas dúas revolucións 

tecnolóxicas anteriores. 
 
15.6.- Contidos mínimos 
 

▪ Analiza a situación de Europa trala caída do muro. 
▪ Situación de Europa a finais do século XX. 
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▪ Sinala os novos conflitos do século XXI. 
 
15.7.- Temporalización: 
 

▪ 6 sesións. 
 
15.8.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

▪ Actividades de Avaliación Inicial que resultarán de grande utilidade para identificar os coñecementos 
previos do alumnado. 

▪ Actividades de Avaliación Final de Tema estruturadas en 10 preguntas seguindo o modelo das 
Avaliacións Pisa e de Avaliación Final da ESO: cinco preguntas pechadas (tipo a, b, c, d), tres 
semipechadas e tres abertas. 

▪ Realización das actividades formuladas na Unidade durante a Avaliación continua. 
▪ Interacción de grupo e intervencións orais na clase relacionadas cos contidos e competencias 

traballados na unidade. 
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3.- Estándares de aprendizaxe, criterios de cualificación, instrumentos de avaliación e elementos transversais en 4º ESO 

 
LENDA COMPETENCIAS LENDA INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN LENDA TRANSVERSAIS 

CCL Comunicación Lingüística PE Probas escritas CL Comprensión lectora 

CMCCT Competencia matemática e compet. básicas en ciencia e tecnoloxía OTA Observación do traballo diario na aula EOE Expresión oral e escrita 

CD Competencia dixital CdC Caderno de clase CA Comunicación audiovisual 

CAA Competencia aprender a aprender Rub Rúbricas: producións do alumnado TIC Tecnoloxías da información e da comunicación 

CSC Competencias sociais e cívicas EPCT Exposición e posta en común dos traballos de grupo EMP Emprendemento 

CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor PD Participación nos debates EC Educación cívica 

CCEC Conciencia e expresións culturais   PV Prevención da violencia 

    EV Educación e seguridade viaria 

 
 

Unidade 1.- O século XVIII: a crise do Antigo Réxime 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB1.1.1. Establece, a través da análise de textos, a diferenza entre o 
Absolutismo e o Parlamentarismo. CSC,CAA.CCL 

100 % 20 % 80 % 10 % 10 %    X        

XHB1.1.2. Distingue conceptos históricos como Antigo Réxime e Ilustración. 
CS,CAA,CCL. 

80 % 20 % 80 %  10 % 10 %    X       

XHB1.2.1. Describe as características da cultura da Ilustración e as implicacións 
que ten nalgunhas monarquías. CSC,CCEC,CCL. 

50 % 10 % 80 % 10 % 10 %     X       

XHB1.3.1. Aprecia os avances científicos e a súa aplicación á vida diaria, e 
contextualiza o papel dos científicos na súa propia época. CSC,CMCCT,CAA. 

50 % 10 % 70 % 10 % 10 % 10 %       X    

XHB1.3.2. Comprende as implicacións do empirismo e o método científico nunha 
variedade de áreas. CSC,CMCCT. 

50 % 10 % 70 % 10 % 10 % 10 %   X        

XHB2.1.2. Recoñece, mediante a análise de fontes de diversas épocas, o valor 
destas non só como información senón tamén como evidencia para os/as 
historiadores/as. CSC,CAA,CCL. 

50 % 10 % 70 % 20 % 10 %     X       

XHB2.2.2. Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das 
revolucións burguesas do século XVIII, acudindo a explicacións causais, e indica 
os proles e os contras. CSC,CAA,CCL. 

100 % 20 % 80 % 10 % 10 %     X       
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Unidade 2.- A época das revolucións liberais (1789-1871) 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB2.1.1. Sopesa as razóns dos revolucionarios para actuar como o fixeron. 
CSC,CAA,CCL. 

100 % 40 % 80 %   20 %        X   

XHB2.1.2. Recoñece, mediante a análise de fontes de diversas épocas, o valor 
destas non só como información senón tamén como evidencia para os/as 
historiadores/as. CSC,CAA,CCL. 

50 % 20 % 70 % 20 % 10 %       X     

XHB2.2.1. Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das 
revolucións burguesas da primeira metade do século XIX, acudindo a explicacións 
causais, e sinala os proles e os contras. CSC,CAA,CCL. 

100 % 20 % 80 % 10 % 10 %     X       

XHB2.2.3. Discute as implicacións da violencia empregando diversos tipos de 
fontes. CSC,CAA,CCL. 

50 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %         X  

 
 

Unidade 3.- A orixe da industrialización 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB3.1.1. Analiza os proles e os contras da primeira Revolución Industrial en 
Inglaterra. 

50 % 20 % 80 % 10 % 10 %    X        

XHB3.2.1. Analiza e compara a industrialización de diferentes países de Europa, 
América e Asia, nas súas distintas escalas temporais e xeográficas. 

50 % 20 % 80 %   20 %   X        

XHB3.2.1. Compara o proceso de industrialización en Inglaterra e nos países 
nórdicos. 

50 % 20 % 80 % 10 % 10 %     X       

XHB3.3.1. Explica a situación laboral feminina e infantil nas cidades industriais. 100 % 10 % 80 % 10 % 10 %         X   

XHB3.4.1. Especifica algunhas repercusións políticas como consecuencia dos 
cambios económicos 

100 % 20 % 80 %   20 %    X       

XHB3.5.1. Elabora un eixe cronolóxico, diacrónico e sincrónico, cos principais 
avances científicos e tecnolóxicos do século XIX. 

50 % 10 % 80 % 10 % 10 %       X     
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Unidade 4.- A España do século XIX: a construción do réxime liberal 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB4.1.1. Explica razoadamente que o concepto liberalismo reflicte unha 
realidade que influirá na xeopolítica mundial e nas relacións económicas 
transnacionais. 

100 % 20 % 80 % 10 % 10 %     X       

XHB4.1.2. Elabora discusións sobre as consecuencias da Constitución 
española do 12. 

50 % 10 % 80 %  20 %     X       

XHB4.2.1 Sabe recoñecer cadeas e interconexións causais entre as 
mudanzas ideolóxicas e económicas do s.XVIII e o liberalismo político do 
século XIX 

80 % 10 % 80 % 10 % 10 %    X        

XHB4.3.2. Analiza o novo mapa político de España, tras o Sexenio 
Democrático. 

100% 20% 80%  20%     X       

XHB4.3.3. Diferencia aspectos políticos, sociais e económicos entre o 
Sexenio e a Restauración. 

80% 10% 80% 10% 10%     X       

XHB4.3.3.Comenta analiticamente as representación pictóricas de Goya, 
relacionándoas ca época que lle tocou vivir. 

50% 10% 60% 10% 10% 20%    X       

XHB4.3.1Analiza as causas do fracaso do Carlismo e as súas 
consecuencias no reinado de Sabela II. 

100% 20% 80% 10% 20%            

 

Unidade 5.- Industrialización e cambio social na España do século XIX 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB5.1.1. Compara o proceso de industrialización en Inglaterra e en 
España. 

50% 10% 50% 20% 20% 10%   X        

XHB5.1.2. Especifica algunhas das repercusións políticas como 
consecuencia dos cambios económicos en España. 

80% 10% 50% 20% 20% 10%    X       

XHB5.2.1. Elabora un eixe cronolóxico cos principais avances científicos e 
tecnolóxicos na España do século XIX. 

80% 20% 50% 20% 20% 10%           

XHB5.3.1. Explica a situación laboral feminina e infantil nas cidades 
industriais españolas. 

100% 25% 80% 10% 10%     X       

XHB5.3.2. Analiza os cambios económicos e da sociedade galega do 
século XIX. 

100% 20% 80% 10% 10%            

XHB5.3.3. Especifica as mudanzas e as repercusións económicas na 
agricultura española do século XIX. 

100% 15% 60% 10% 10% 20%    X       
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Unidade 6.- A época do imperialismo 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB6.1.1. Explica razoadamente que o concepto Imperialismo reflicte unha 
realidade que influirá na xeopolítica mundial e nas relacións económicas 
transnacionais. 

100 % 20 % 80 % 10 % 10 %    X        

XHB6.2.1. Sabe recoñecer cadeas e interconexións causais entre 
colonialismo, imperialismo e a Gran Guerra de 1914. 

80 % 15 % 50 % 20 % 20 % 10 %     X      

XHB6.2.2. Elabora discusións sobre eurocentrismo e globalización. 80 % 15 % 80 % 10 % 10 %     X       

XHB6.3.1. Sitúa nun mapa de África as zonas da colonización francesa e 
inglesa. 

100 % 20 % 80 % 10 % 10 %     X       

XHB6.3.1. Sitúa nun mapa de África as zonas da colonización francesa e 
inglesa. 

50 % 10 % 50 % 20 % 20 % 10 %        X   

XHB6.3.2. Elabora unha narrativa explicativa das causas e consecuencias 
do proceso colonizador. 

50 % 10 % 50 % 20 % 20 % 10 %    X       

 

Unidade 7.- A Primeira Guerra mundial e a Revolución Rusa 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB7.1.1. Explica o contexto que favoreceu que tivese lugar a Primeira Guerra 
Mundial.  

80 % 10 % 80 % 10 % 10 %     X       

XHB7.1.2. Expón as fases e os sucesos máis significativos no desenvolvemento 
da Gran Guerra. 

100 % 25 % 80 % 10 % 10 %     X       

XHB7.1.3. Describe as características da Primeira Guerra Mundial e define por que 
se recolle baixo o concepto de “guerra total”. 

100 % 25 % 80 % 10 % 10 %     X       

XHB7.2.1. Expón a situación na que se achaba Rusia para que se desencadease 
unha Revolución e como influíu esta no desenvolvemento da Guerra. 

50 % 10 % 60 % 20 % 10 % 10 %    X       

XHB7.3.1. Enumera as consecuencias da Guerra a distintos niveis: demográfico, 
económico, social e político. 

80 % 10 % 80 % 10 % 10 %         X   

XHB7.4.1. Analiza as Primeiras vangardas como cuestionamento da arte do 
pasado e rexeitamento da imitación da realidade.  

50 % 5 % 50 % 20 % 20 % 10 %    X       

XHB7.1.1. Explica o contexto que favoreceu que tivese lugar a Primeira Guerra 
Mundial.  

100 % 15 % 80 % 10 % 10 %         X   
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Unidade 8.- O período de entreguerras 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB1.1. Describe a situación de posguerra en Europa e no resto das potencias 
participantes na Primeira Guerra Mundial. 

80 % 15 % 60 % 20 % 10 % 10 %    X       

XHB1.2. Explica o proceso de crecemento que se deu en EUA tras a Guerra e as 
causas do seu posterior declive. 

80 % 10 % 60 % 20 % 10 % 10 %    X       

XHB2.1. Describe as características do dadaísmo, as correntes da abstracción, o 
surrealismo e a nova obxectividade. 

50 % 5 % 50 % 20 % 20 % 10 %    X       

XHB3.1. Analiza o alcance da crise financeira de 1929 e a súa vinculación co tipo 
de sistema económico capitalista. 

80 % 20 % 80 % 10 % 10 %     X       

XHB4.1. Expón as causas polas que se deu o auxe do fascismo en Italia e os seus 
principios ideolóxicos. 

100 % 20 % 80 % 10 % 10 %         X   

XHB4.2. Explica como e por que se produciu o ascenso do nazismo en Alemaña e 
as súas principais características. 

100 % 20 % 80 % 10 % 10 %         X   

XHB4.3. Describe a chegada ao poder de Stalin na Unión Soviética e o carácter da 
súa ditadura, e argumenta por que se considera como un réxime totalitario. 

80 % 15 % 80 % 10 % 10 %         X   

 

Unidade 9.- España no primeiro terzo do século XX (1902-1939) 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB1.1. Expón os factores que levaron á crise ao sistema da Restauración. 100 % 15 % 80 % 10 % 10 %     X       

XHB1.2. Explica as causas polas que se impuxo a ditadura de Primo de Rivera e a 
súa posterior crise. 

100 % 20 % 80 % 10 % 10 %         X   

XHB2.1. Describe o proceso que se levou a cabo ata a proclamación da Segunda 
República española tras as eleccións de 1931. 

80 % 10 % 60 % 20 % 10 % 10 %    X       

XHB2.2. Enumera as reformas que emprendeu a República en distintos ámbitos 
como o militar, o relixioso, o territorial, o agrario e o educativo, e define as 
reaccións que xerou. 

80 % 15 % 80 % 10 % 10 %         X   

XHB3.1. Explica a situación política tras o levantamento de Casas Viejas e 
identifica o ambiente de tensión previo ao estalido da Guerra Civil. 

80 % 10 % 60 % 20 % 10 % 10 %        X   

XHB3.2. Desenvolve as causas da Guerra Civil española e cita os sucesos 
principais que tiveron lugar até chegar ao seu fin. 

100 % 20 % 80 % 10 % 10 %     X       

XHB4.1. Describe os desastres da guerra e as súas consecuencias a distintos 
niveis. 

80 % 10 % 80 % 10 % 10 %         X   
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Unidade 10.- A Segunda Guerra Mundial 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB1.1. Contextualiza o estalido da Segunda Guerra Mundial e establece unha 
das súas causas no ocorrido durante a Primeira Guerra Mundial. 

80 % 20 % 80 % 10 % 10 %     X       

XHB1.2. Describe o desenvolvemento da guerra, facendo referencia ás distintas 
alianzas que se formaron. 

100 % 20 % 80 % 10 % 10 %     X       

XHB1.3. Expón as características da guerra en canto ao seu alcance e métodos de 
propagación. 

80 % 15 % 80 % 10 % 10 %         X   

XHB1.4. Coñece a situación de represión que se deu durante a Segunda Guerra 
Mundial, as causas e os seus principais afectados. 

80 % 15 % 60 % 20 % 10 % 10 %        X   

XHB2.1. Relata as consecuencias que tivo a Segunda Guerra Mundial nas 
potencias participantes.  

80 % 10 % 80 % 10 % 10 %     X       

XHB2.2. Explica a orixe da ONU e sopesa como unha Europa en guerra durante o 
século XX pode chegar posteriormente a unha unión económica e política.  

100 % 20 % 80 % 10 % 10 %     X       

 
 

Unidade 11.- Un mundo dividido: Guerra Fría e descolonización 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB1.1. Coñece a situación da posguerra mundial e describe a división do mundo 
en dous grandes bloques separados por un “pano de aceiro”. 

100 % 25 % 80 % 10 % 10 %         X   

XHB1.2. Expón en que consistiu o conflito en Oriente Próximo e atribúe a súa orixe 
a unha vontade de compensación polo Holocausto xudeu. 

80 % 20 % 80 % 10 % 10 %     X       

XHB2.1 Explica como se desenvolveu o proceso descolonizador e describe os 
seus feitos máis relevantes. 

100 % 25 % 80 % 10 % 10 %     X       
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Unidade 12.- Capitalismo e comunismo: dous sistemas enfrontados 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB1.1. Explica as características do Pop Art e do realismo socialista e analiza 
algunhas obras.  

50 % 5 % 50 % 20 % 20 % 10 %    X       

XHB2.1.Describe a situación política e económica das grandes potencias 
hexemónicas despois da Segunda Guerra Mundial e compáraas entre si. 

80 % 25 % 80 % 10 % 10 %     X       

XHB3.1. Explica en que consiste o Estado de Benestar e os avances que 
promoveu en Europa.  

100 % 25 % 80 % 10 % 10 %         X   

XHB4.1. Expón a evolución do bloque comunista tras a Guerra Fría: a expansión 
mundial e o seu posterior declive 

80 % 25 % 80 % 10 % 10 %     X       

XHB5.1. Relata as razóns polas que se procurou avanzar cara a unha 
colaboración entre estados europeos e sopesa como se pode chegar a ela tras un 
período de guerra.  

80 % 20 % 60 % 20 % 20 % 10 %    X       

 
 

Unidade 13.- España: a ditadura franquista (1939 - 1975) 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB1.1. Explica as bases do réxime franquista e os seus principios ideolóxicos. 100 % 20 % 80 % 10 % 10 %     X       

XHB1.2. Expón a situación de posguerra en España, e concretamente en Galicia, e 
o intento de restitución da economía por parte do franquismo. 

100 % 20 % 80 % 10 % 10 %     X       

XHB1.3. Describe a situación da muller durante o franquismo. 80 % 10 % 60 % 20 % 10 % 10 %         X  

XHB1.4. Desenvolve os cambios que se deron no réxime, o seu crecemento 
económico e demográfico e as súas consecuencias, e a súa posterior crise. 

80 % 20 % 80 % 10 % 10 %     X       

XHB2.1. Explica o destino dos exiliados por causa da opresión franquista e como 
naceron e se desenvolveron os movementos de oposición.  

80 % 20 % 80 % 10 % 10 %     X       

XHB3.1. Describe como os cambios producidos na España dos anos 60 afectaron 
os costumes e os xeitos de vida dos seus habitantes. 

80 % 10 % 60 % 20 % 10 % 10 %         X  
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Unidade 14.- Transición e democracia en España 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB1.1. Explica as características máis destacadas das correntes artísticas do 
século XX en España e, concretamente, en Galicia, e coñece os seus artistas máis 
representativos.  

50 % 10 % 50 % 20 % 20 % 10 %    X       

XHB2.1. Expón as características do Estado de benestar en España, analiza como 
desembocou na crise económica de 2008 e compáraa coa crise enerxética de 
1973. 

100 % 20 % 80 % 10 % 10 %     X       

XHB3.1. Describe a situación de España tras a morte de Franco e o proceso de 
cambio que se iniciou nese momento.  

100 % 20 % 80 % 10 % 10 %     X       

XHB4.1. Enumera os principais fitos que deron lugar ao cambio da sociedade e a 
política españolas durante a Transición. 

100 % 20 % 80 % 10 % 10 %     X       

XHB4.2. Relata como as mobilizacións sociais contribuíron ao establecemento da 
democracia e o papel que desenrolou cada un dos sectores da sociedade. 

80 % 10 % 80 % 10 % 10 %         X   

XHB4.3. Explica os cambios que experimentou España na época da Transición a 
nivel económico e político. 

100 % 20 % 80 % 10 % 10 %     X       

 
 

Unidade 15.- O mundo actual 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
Grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB1.1. Analiza diversos aspectos dos cambios producidos tras o derrubamento 
da URSS.  

80 % 20 % 80 % 10 % 10 %     X       

XHB2.1. Interpreta o renacemento e o declive das nacións no novo mapa político 
europeo desa época.  

80 % 10 % 80 % 20 %      X       

XHB3.1. Discute sobre a construción da Unión Europea e do seu futuro.  80 % 10 % 80 % 10 % 10 %         X   

XHB3.2. Comprende os proles e os contras do Estado do benestar e explica as 
causas e as consecuencias da súa crise. 

100 % 20 % 80 % 10 % 10 %    X        

XHB4.1. Expón algúns dos conflitos que teñen lugar hoxe en día a pesar do 
proceso de globalización.  

80 % 10 % 60 % 10 % 20 % 10 %        X   

XHB4.2. Describe o proceso de globalización e sinala as súas repercusións a nivel 
social e económico. 

100 % 20 % 80 %   20 %    X       

XHB5.1. Expón a revolución que supuxo a aparición da Internet e compáraa coas 
dúas revolucións tecnolóxicas anteriores.  

80 % 10 % 50 % 20 % 20 % 10 %      X     
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4.- Temporalización prevista. 
 

Xeografía e Historia 4º ESO. Curso 2019-2020 
 

Av. Mes Semana Unidade Didáctica 

1ª 

Setembro 
16 S - 20 S 

Unidade 0.- Repaso. 
23 S - 27 S 

Outubro 

30 S - 04 O 
Unidade 1.- O século XVIII: A Crise do Antigo Réxime. 

07 O - 11 O 

14 O - 18 O 
Unidade 2.- Revolucións liberais e movementos nacionalistas. 

21 O - 25 O 

28 O - 01 N Proba de avaliación 

Novembro 

04 N - 08 N 
Unidade 3.- A industrialización das sociedades europeas. 

11 N - 15 N 

18 N - 22 N Unidade 4.- A España do século XIX: a construción dun réxime 
liberal. 25 N - 29 N 

Decembro 

02 D - 06 D 
Unidade 5.- Industrialización e sociedade na España do s. XIX. 

09 D - 13 D 

16 D - 20 D Proba de avaliación 

2ª 

Xaneiro 

06 X - 10 X 
Unidade 6.- A época do imperialismo. 

13 X - 17 X 

20 X - 24 X 
Unidade 7.- A Primeira Guerra Mundial e a revolución rusa. 

27 X - 31 X 

Febreiro 

03 F - 07 F Proba de avaliación 

10 F - 14 F 
Unidade 8.- O período de entreguerras. 

17 F - 21 F 

24 F – 28 F Unidade 9.- España no primeiro terzo do século XX (1902 - 1939). 
 

Proba de avaliación 

Marzo 

02 M - 06 M 

09 M - 13 M 
Unidade 10.- A Segunda Guerra Mundial. 

16 M - 20 M 

23 M - 27 M Unidade 11.- Un mundo dividido: Guerra fría e descolonización. 
 

Proba de avaliación 

Abril 

30 M - 03 A 

3ª 

13 A - 17 A 
Unidade 12.- Capitalismo e comunismo: dous sistemas enfrontados. 

20 A - 24 A 

27 A - 01 M 
Unidade 13.- España: a ditadura franquista (1939 - 1975). 

Maio 

04 M - 08 M 

11 M - 15 M Proba de avaliación 

18 M - 22 M 
Unidade 14.- Transición e democracia en España. 

25 M - 29 M 

Xuño 

01 X - 05 X 
Unidade 15.- O mundo actual. 

08 X - 12 X 

15 X - 19 X Probas de avaliación e recuperación 

22 X - 26 X Avaliación final ordinaria 
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5.- BACHARELATO 

 
1º BAC - HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO. 

 
1.- Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. 

 
 O desenvolvemento dos contidos e a utilización da metodoloxía proposta servirán aos alumnos para 
traballar todas as competencias clave que han de adquirir ao largo de a súa etapa académica. 
 
1.1.- Competencia en comunicación lingüística. 
 

▪ A Historia do Mundo Contemporáneo contribúe activamente ao desenvolvemento da competencia en 
comunicación lingüística xa que o traballo con fontes e a súa comprensión é fundamental. Os alumnos, 
ademais, haberán de expresarse con claridade, adquirir un vocabulario preciso e ser capaces de 
expoñer con propiedade as súas propias ideas baseadas no traballo con fontes históricas. Deberán ser 
capaces de traballar con resumos, elaborar sínteses e realizar comentarios de textos e exposicións polo 
que o desenvolvemento da comunicación lingüística traballarase nas súas dúas vertentes, a oral e a 
escrita. 

 
1.2.- Competencia matemática e competencias en ciencia e tecnoloxía. 
 

▪  Coñecer os cambios tecnolóxicos experimentados polas sociedades ao largo da Historia servirá aos 
alumnos para o desenvolvemento da competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía. A elaboración de eixos cronolóxicos e a interpretación de diferentes tipos de mapas servirán 
tamén para que os alumnos se familiaricen con outros métodos de aprendizaxe mellorando o seu 
desenvolvemento intelectual. Conseguirase deste modo unha formación integral que valore a 
importancia da interacción entre ciencia e tecnoloxía e a súa achega ao estudo da Historia. 

 
1.3.- Competencia dixital. 
 

▪  Na época actual, o desenvolvemento da competencia dixital é fundamental para os alumnos. Supón 
ademais, un gran atractivo que nos permite achegar a materia de maneira máis amena para o aula. 
Planearanse diferentes buscas por Internet que sirvan aos alumnos para manexar as Tecnoloxías da 
Información e a Comunicación de maneira áxil, ensinándoos a contrastar a información obtida coas 
fontes autorizadas garantindo sempre a súa veracidade. 

 
1.4.- Competencia de aprender a aprender. 
 

▪  Un dos aspectos fundamentais do traballo no aula será o desenvolvemento das capacidades dos 
alumnos para aprender a aprender. Utilizaranse sempre diversos métodos cos que o alumno sexa capaz 
de participar no seu propio proceso de aprendizaxe. A motivación será importante para avanzar e 
afondar no coñecemento dos feitos históricos e as súas consecuencias, espertando o interese dos 
alumnos pola materia. Reforzaranse diferentes ferramentas de aprendizaxe, tales como esquemas, 
mapas conceptuais ou comparacións entre diferentes feitos que axuden aos alumnos non só a aprender 
novos coñecementos se non a incorporalos e relacionalos co xa aprendido, proporcionando aos alumnos 
unha aprendizaxe significativa. 

 
1.5.- Competencias sociais e cívicas. 
 

▪  O desenvolvemento das competencias sociais e cívicas está estreitamente relacionado con esta materia 
xa que, fundamentalmente, o estudo da Historia é o estudo das sociedades, a súa evolución, os seus 
problemas e os seus cambios sociais. Co seu estudo, se axuda aos alumnos a comprender conceptos 
fundamentais como os dereitos humanos, a diversidade cultural e social ou a importancia das institucións 
democráticas, reforzando así a súa conciencia social e cidadá, favorecendo deste modo as canles de 
participación e aprendendo a comprender e respectar as diferenzas sociais e culturais. 

 
1.6.- Competencias de sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
 

▪ O estudo da evolución técnica e económica das sociedades introducirá ao alumno no desenvolvemento 
da competencia do sentido de iniciativa e espíritu emprendedor. Valorará a importancia que tivo 
historicamente o desenvolvemento destas capacidades, que en moitas ocasións foron a causa principal 
de cambios transcendentais. Desenvolveranse traballos individuais que permitan ao alumno traballar 
desde unha previa planificación, tomando as súas propias decisións e valorando así a importancia do 
traballo de busca das fontes e elaboración de conclusións a partires dos documentos consultados. 

 
1.7.- Competencia da conciencia e expresións culturais. 
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▪  O estudo da Historia do Mundo contemporáneo contribúe ao desenvolvemento da competencia da 
conciencia e expresións culturais, xa que se analizarán, vinculados a a Historia, a aparición e evolución 
dos distintos estilos artísticos e as diferentes manifestacións culturais. Os alumnos os as traballarán 
como fontes históricas e fomentarase o seu respecto e a súa conservación como interese histórico-
artístico. Ao mesmo tempo, o estudo dos contidos favorecerá, sen dúbida, a súa conciencia de 
globalidade e de cidadán responsable. 

 
2.- Obxectivos para o curso. 

 
▪ Obx. HMC.1. Coñecer os feitos históricos máis relevantes do mundo contemporáneo e identificar as súas 

principais características sendo capaz de situalos no tempo e no espazo e valorar os seus aspectos 
políticos, económicos, culturais e sociais. 

▪ Obx. HMC.2. Entender as relacións internacionais nos diferentes estados nos séculos XIX e XX 
comprendendo a súa implicación histórica, as súas causas e as súas consecuencias. 

▪ Obx. HMC.3. Valorar a situación do mundo actual a partires dos referentes históricos utilizando unha 
visión global e comprendendo as problemáticas existentes. 

▪ Obx. HMC.4. Comprender e valorar positivamente os conceptos de democracia e liberdade e a 
solidariedade ante os problemas sociais, asumindo un compromiso coa defensa dos vaores 
democráticos e ante as situacións de discriminación e inxustiza, en especial, as relacionadas cos 
dereitos humanos e a paz. 

▪ Obx. HMC.5. Recoñecer a historia como unha disciplina e identificar o análise histórico como unha 
ferramenta fundamental para crear unha visión crítica que permita argumentar ideas propias, tendo en 
conta novas informacións e correxindo estereotipos e prexuízos. 

▪ Obx. HMC.6. Localizar, interpretar e relacionar información a través de diferentes fontes sendo capaz de 
traballala de maneira obxectiva e expoñela de maneira correcta utilizando a terminoogía histórica 
adecuada. 

▪ Obx. HMC.7. Adquirir os hábitos do rigor intelectual, adentrándose na investigación histórica mediante a 
elaboración de traballos (individuais ou de grupo) nos que se contrasten diferentes fontes, se analicen os 
puntos de vista diversos e se plasmen de maneira razoada as ideas propias baseadas en datos 
constatados. 

▪ Obx. HMC.8. Transmitir correctamente os coñecementos, expresalos con claridade e utilizar 
razoamentos lóxicos para explicar os feitos históricos. 

 
 

3.- Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable. 
 

PRIMEIRA AVALIACIÓN 
 

Unidade 1.- O Antigo Réxime. 
 
1.1.- Obxectivos curriculares: 

 
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e 

desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, 
familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos 

e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora 
do seu contorno social. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. 
Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de 
vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 
do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, 
confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e 
enriquecemento cultural. 

 
1.2.- Contidos: 
 

Bloque 1. O Antigo Réxime. 
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1. Poboación, economía agraria e réxime señorial 
1.1. A transición demográfica 
1.2. Unha economía preindustrial de base agraria 
1.3. Unha industria pouco tecnificada 
1.4. O comercio 

2.  A sociedade dos privilexios 
2.1. Nobreza e aristocracia en Europa 
2.2. O Clero 
2.3. O pobo cha ou terceiro estado 

3. O absolutismo e a súa práctica de goberno 
3.1. A monarquía absoluta e os seus límites 
3.2. Os réximes parlamentarios 

4. As relacións internacionais no século XVIII 
4.1. Diplomacia e exércitos 
4.2. Guerra e paz no século XVIII 

5. Ilustración e crítica ao Antigo Réxime 
5.1. Orixe e expansión da Ilustración 
5.2. As bases do pensamento ilustrado 
5.3. Os grandes pensadores ilustrados 

 
1.3.- Criterios de avaliación: 
 

B1-1. Definir os trazos do Antigo Réxime describindo os seus aspectos demográficos, económicos, 
políticos, sociais e culturais. 

B1-2. Distinguir as transformacións no Antigo Réxime enumerando as que afectan a economía, a poboación 
e a sociedade. 

B1-3. Explicar o parlamentarismo inglés do século XVIII resumindo as características esenciais do sistema e 
valorando o papel das revolucións para alcanzar as transformacións necesarias para logralo 

B1-4. Relacionar as ideas da Ilustración co Liberalismo do comezo do século XIX establecendo elementos 
de coincidencia entre ambas as ideoloxías. 

B1-5. Describir as relacións internacionais do Antigo Réxime demostrando a idea de equilibrio europeo. 
B1-6. Diferenciar manifestacións artísticas do Antigo Réxime e seleccionar as obras máis destacadas. 
B1-7. Esquematizar os trazos do Antigo Réxime utilizando diferentes tipos de diagramas. 
B1-8. Utilizar o vocabulario histórico con precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 

 
1.4.- Estándares de aprendizaxe e a súa relación coas competencias básicas: 
 

B1-1.1. Extrae os trazos do Antigo Réxime dun texto proposto que os conteña. CCL CAA CSC CSIEE 
B1-1.2. Obtén e selecciona información escrita e gráfica relevante, utilizando fontes primarias ou 

secundarias, relativa ao Antigo Réxime. CCL CAA CSC CSIEE 
B1-2.1. Clasifica os trazos do Antigo Réxime en aspectos demográficos, económicos, políticos, sociais e 

culturais. CCL CAA CSC CSIEE 
B1-2.2. Explica as transformacións do Antigo Réxime que afectan a economía, a poboación e a sociedade. 

CCL CAA CSC CSIEE 
B1-2.3. Analiza a evolución dos trazos do Antigo Réxime do século XVII e do século XVIII. 
B1-3.1. Describe as características do parlamentarismo inglés a partir de fontes históricas. . CCL CAA CSC 

CSIEE 
B1-3.2. Distingue as revolucións inglesas do século XVII como formas que promoven o cambio político do 

Antigo Réxime. . CCL CAA CSC CSIEE 
B1-4.1. Enumera e describe as ideas da Ilustración e as ideas do Liberalismo do comezo do século XIX. 

CCL CAA CSC CSIEE 
B1-5.1. Sitúa en mapas de Europa os diversos países ou reinos en función dos conflitos nos que interveñen. 

CSC CSIEE 
B1-7.1. Elabora mapas conceptuais que explican os trazos característicos do Antigo Réxime. CAA CSC 

CSIEE 
 
1.5.- Contidos mínimos: 
 

▪ Explica os trazos característicos do Antigo Réxime e analiza a súa evolución. 
▪ Enumera as ideas da Ilustración fronte ás do absolutismo e recoñece aos pensadores ilustrados máis 

destacados. 
▪ Describe as características do parlamentarismo inglés fronte ao absolutismo. 
▪ Analiza e compara a evolución da poboación, da sociedade e economía do Antigo Réxime a partir de 

gráficos. 
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▪ Analiza textos relacionados con aspectos propios do Antigo Réxime e extrae as súas propias 
conclusións. 

▪ Sitúa nun mapa de Europa os diversos países ou reinos en función dos conflitos e as súas 
consecuencias. 

▪ Utiliza mapas conceptuais para explicar as características propias do Antigo Réxime. 
▪ Sitúa correctamente no tempo os feitos históricos principais do tema. 
▪ Define e utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico do tema. 

 
1.6.- Temporalización: 
 

▪ 8 sesións (2 últimas semanas de setembro) 
 
1.7.- Procedementos e instrumentos de avaliación 
 

▪ Avaliarase aos alumnos a través da observación sistemática na clase mediante escalas de observación, 
coa análise das produción dos alumnos (resolución de exercicios e traballos realizados na clase e na 
aula virtual), con cuestionarios pechados (na aula virtual) e con probas específicas para a av avaliación 
de contidos que incluirán tanto preguntas abertas como de interpretación de datos (comentarios guiados 
de textos, mapas ou gráficos). 

 
Unidade 2.- A Revolución industrial. 

 
2.1.- Obxectivos curriculares: 
 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 
responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, 
así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 
xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e 
desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, 
familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as TIC. 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos 

e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora 
do seu contorno social. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. 
Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de 
vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 
do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, 
confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e 
enriquecemento cultural. 

 
2.2.- Contidos: 
 

Bloque 2. As revolucións industriais e as súas consecuencias sociais. 
 
1. Orixes e factores da Revolución Industrial 

1.1. Un factor básico: o crecemento demográfico 
1.2. As transformacións agrarias 
1.3. Outros factores que favoreceron o despegue industrial británico 

2. As industrias pioneiras 
2.1. A industria téxtil algodoeira 
2.2. A industria siderúrxica 

3. Transporte, comercio e capitais 
3.1. A revolución dos transportes 
3.2. O avance do comercio a longa distancia 
3.3. O investimento produtivo e o espírito de empresa 

4. A difusión da industrialización 
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4.1. Bélxica 
4.2. Francia 
4.3. Alemaña 

5. Liberalismo económico e capitalismo 
5.1. Bases teóricas do liberalismo económico 
5.2. O sistema económico capitalista 

 
2.3.- Criterios de avaliación: 
 

B2-1. Describir as Revolucións Industriais do século XIX, establecendo os seus trazos característicos e as 
súas consecuencias sociais. 

B2-2. Obter información, que permita explicar as Revolucións Industriais do século XIX, seleccionándoa das 
fontes bibliográficas ou en liña nas que se ache dispoñible. 

B2-3. Identificar os cambios nos transportes, agricultura e poboación que influíron ou foron consecuencia da 
Revolución Industrial do século XIX. 

B2-4. Enumerar os países que iniciaron a industrialización, localizándoos adecuadamente e establecendo 
as rexións onde se produce ese avance. 

B2-5. Analizar e seleccionar ideas que identifiquen as características da economía industrial e as correntes 
de pensamento que pretenden mellorar a situación dos obreiros do século XIX. 

B2-6. Utilizar o vocabulario histórico con precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 
 
2.4.- Estándares de aprendizaxe e a súa relación coas competencias básicas: 
 

B2-1.1. Identifica as causas da Primeira Revolución Industrial. CAA CSC CSIEE 
B2-2.1. Analiza comparativa e esquematicamente as dúas Revolucións Industriais. CCL CAA CSC CSIEE 
B2-3.1. Sinala os cambios sociais máis relevantes do século XIX asociándoos ao proceso da Revolución 

Industrial. CCL CAA CSC 
B2-3.3. Identifica en imaxes os elementos propios da vida nunha cidade industrial do século XIX. CCL CAA 

CSC 
B2-4.1. Localiza nun mapa os países industrializados e as súas rexións industriais. CAA CSC CSIEE 
B2-5.1. Compara as correntes de pensamento social da época da Revolución Industrial: socialismo utópico, 

socialismo científico e anarquismo. CAA CSC 
B2-6.1. Explica as causas e consecuencias das crises económicas e as súas posibles solucións a partir de 

fontes históricas. CCL CAA CSC CSIEE 
B2-6.2. Analiza aspectos que expliquen o desenvolvemento económico do sector industrial dos primeiros 

países industrializados, a partir de fontes historiográficas. CCL CAA CSC CSIEE 
B2-6.3. Comenta mapas que expliquen a evolución da extensión redes de transporte: ferrocarril, estradas e 

canles. CCL CAA CSC CSIEE 
 
2.5.- Contidos mínimos: 
 

▪ Identifica as causas da Revolución Industrial. 
▪ Describe as Revolucións Industriais do século XIX, establecendo os seus trazos característicos e as 

súas consecuencias sociais. 
▪ Explica os principais sectores nos que se desenvolveu a Revolución Industrial. 
▪ Analiza, identifica e explica os factores que favoreceron a Revolución Industrial e as industrias que as 

fomentaron consultando diversas fontes. 
▪ Analiza aspectos que expliquen o desenvolvemento económico do sector industrial a partires de gráficos. 
▪ Identifica e describe a nova estrutura social como consecuencia da Revolución Industrial e a importancia 

que o proletariado tivo nela. 
▪ Explica as ideas xurdidas coa Revolución Industrial (liberalismo económico e capitalismo) e identifica aos 

pensadores máis relevantes. 
▪ Sitúa correctamente no tempo os feitos históricos principais do tema. 
▪ Define e utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico do tema. 

 
2.6.- Temporalización: 
 

▪ 8 sesións (2 primeiras semanas de outubro) 
 
2.7.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 
▪ Avaliarase aos alumnos a través da observación sistemática na clase mediante escalas de observación, 

coa análise das produción dos alumnos (resolución de exercicios e traballos realizados na clase e na 
aula virtual), con cuestionarios pechados (na aula virtual) e con probas específicas para a av avaliación 
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de contidos que incluirán tanto preguntas abertas como de interpretación de datos (comentarios guiados 
de textos, mapas ou gráficos). 

 
 

Unidade 3.- Revolucións liberais e nacionalismo. 
 
3.1.- Obxectivos curriculares: 
 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 
responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, 
así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 
xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e 
desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, 
familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos 

e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora 
do seu contorno social. 

j) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. 
Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de 
vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 
do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, 
confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e 
enriquecemento cultural. 

 
3.2.- Contidos: 
 

Bloque 3. A crise do Antigo Réxime. 
 
1. A Revolución americana 

1.1. As orixes da independencia 
1.2. A guerra de independencia de Estados Unidos 
1.3. A constitución de Estados Unidos 

2. As orixes da Revolución francesa 
2.1. Os problemas da Facenda Real 
2.2. A convocatoria dos Estados Xerais 

3. A Revolución Francesa (1789-1799) 
3.1. A Asemblea Nacional (1789-1792) 
3.2. A Convención (1792-1794) 
3.3. A República Conservadora (1794-1799) 

4. A Europa napoleónica (1800-1815) 
4.1. O Consulado 
4.2. O imperio napoleónico 
4.3. Herdanza da Revolución francesa e o imperio 

5. Restauración e revolución en Europa (1815-1848) 
5.1. A Europa da Restauración 
5.2. Liberalismo e nacionalismo 
5.3. As revolucións de 1848 
5.4. Balance das revolucións 

6. Os nacionalismos (1848-1871) 
6.1. O nacionalismo na Europa do século XIX 
6.2. A unificación italiana 
6.3. A unificación alemá 

7. A América hispano-portuguesa no século XIX 
7.1. As causas da emancipación 
7.2. O proceso emancipador 
7.3. Consecuencias das independencias americanas 
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8. Pensamento, ciencia e cultura 
8.1. O espírito romántico 
8.2. Literatura, música e arte romántico 
8.3. A ciencia na era das revolucións 

 
3.3.- Criterios de avaliación: 
 

B3-1. Analizar a evolución política, económica, social, cultural e de pensamento que caracteriza á primeira 
metade do século XIX distinguindo os feitos, personaxes e símbolos e encadrándoos en cada unha das 
variables analizadas. 

B3-2. Describir as causas e o desenvolvemento da Independencia de Estados Unidos establecendo as 
causas máis inmediatas e as etapas de independencia. 

B3-3. Explicar a partir de información obtida en Internet, a Revolución francesa de 1789 incluíndo cada idea 
obtida nas causas, no desenvolvemento e nas consecuencias. 

B3-4. Identificar o Imperio Napoleónico localizando a súa expansión europea e establecendo as súas 
consecuencias. 

B3-5. Analizar a transcendencia que tivo para Europa o Congreso de Viena e a restauración do Absolutismo 
identificando as súas consecuencias para os diversos países implicados.   

B3-6. Identificar as revolucións burguesas de 1820, 1830 e 1848, relacionando as súas causas e o seu 
desenvolvemento. 

B3-7. Coñecer o proceso de Unificación de Italia e Alemaña, obtendo o seu desenvolvemento a partir da 
análise de fontes gráficas. 

B3-8. Descubrir as manifestacións artísticas do comezo do século XIX, obtendo información de medios 
bibliográficos ou de Internet e presentándoa adecuadamente. 

B3-9. Analizar utilizando fontes gráficas a independencia de Hispanoamérica. 
 
3.4.- Estándares de aprendizaxe e a súa relación coas competencias básicas: 
 

B3-1.1. Realiza eixos cronolóxicos que inclúan diacronía e sincronía dos acontecementos da primeira 
metade do século XIX. CMCCT CAA CSC CSIEE 

B3-2.1. Identifica xerarquías causais na guerra de independencia de Estados Unidos a partir de fontes 
historiográficas. CCL CAA CSC CSIEE 

B3-3.1. Explica as causas da Revolución francesa de 1789. CCL CAA CSC CSIEE 
B3-3.2. Explica esquematicamente o desenvolvemento da Revolución francesa. CCL CAA CSC CSIEE 
B3-4.1. Identifica nun mapa histórico a extensión do Imperio Napoleónico. CCL CAA CSC CSIEE 
B3-5.1. Analiza as ideas defendidas e as conclusións do Congreso de Viena relacionándoas coas súas 

consecuencias. CAA CSC CSIEE 
B3-6.1. Compara as causas e o desenvolvemento das revolucións de 1820, 1830 e 1848. CCL CAA CSC 

CSIEE 
B3-7.1. Describe e explica a unificación de Italia e a unificación de Alemaña a partir de fontes gráficas. CCL 

CAA CSC CSIEE 
B3-8.1. Establece as características propias da pintura, a escultura e a arquitectura do Neoclasicismo e o 

Romanticismo a partir de fontes gráficas. CCL CAA CSC CSIEE CEC 
B3-9.1. Realiza un friso cronolóxico explicativo da independencia das colonias hispanoamericanas ao 

comezo do século XIX. CMCCT CAA CSC CSIEE 
 
3.5.- Contidos mínimos: 
 

▪ Identifica as orixes, as causas e as consecuencias da independencia dos Estados Unidos. 
▪ Explica as orixes da Revolución francesa. 
▪ Explica as distintas etapas da Revolución francesa; os seus trazos característicos e os acontecementos 

máis importantes. 
▪ Identifica nun mapa os principais cambios territoriais en Europa tras o Congreso de Viena. 
▪ Analiza as ideas defendidas e as conclusións do Congreso de Viena relacionándoas coas súas 

consecuencias e valora os cambios políticos xurdidos a raíz deste congreso. 
▪ Describe e compara as causas e o desenvolvemento das revolucións de 1820, 1830 e 1848. 
▪ Recoñece os nacionalismos (disgregadores e unificadores) como unha reacción á Restauración. 
▪ Describe e explica a unificación de Italia e a unificación de Alemaña a partir de fontes gráficas. 
▪ Sitúa correctamente no tempo os feitos históricos principais do tema. 
▪ Define e utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico do tema. 

 
3.6.- Temporalización: 
 

▪ 8 sesións (2 últimas semanas de outubro) 
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3.7.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

▪ Avaliarase aos alumnos a través da observación sistemática na clase mediante escalas de observación, 
coa análise das produción dos alumnos (resolución de exercicios e traballos realizados na clase e na 
aula virtual), con cuestionarios pechados (na aula virtual) e con probas específicas para a av avaliación 
de contidos que incluirán tanto preguntas abertas como de interpretación de datos (comentarios guiados 
de textos, mapas ou gráficos). 

 
 

Unidade 4.- Os cambios sociais. Orixes e desenvolvemento do movemento obreiro. 
 
4.1.- Obxectivos curriculares: 

 
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 

responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, 
así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 
xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e 
desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, 
familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as TIC. 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos 

e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora 
do seu contorno social. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. 
Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de 
vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 
do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, 
confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e 
enriquecemento cultural. 

 
4.2.- Contidos: 
 

Bloque 2. As revolucións industriais e as súas consecuencias sociais. 
 
1. Unha sociedade urbana e industrial 

8.1.- A cidade como centro da nova sociedade 
8.2.- Unha sociedade industrial 

2. O predominio burgués 
8.1.- A forma de vida da nova elite social 
8.2.- A forma de vida das clases medias 

3. A clase obreira e os problemas sociais da industrialización 
8.1.- A formación da clase obreira 
8.2.- Condicións de traballo 
8.3.- O traballo infantil e feminino 
8.4.- O debate sobre os niveis de vida 

4. As bases ideolóxicas do movemento obreiro 
8.1.- O socialismo utópico 
8.2.- O socialismo marxista 
8.3.- O anarquismo 

5. Orixes e desenvolvemento do movemento obreiro 
8.1.- Os precedentes: das friendly societies ao ludismo 
8.2.-  O sindicalismo no Reino Unido: a longa loita pola liberdade de asociación 
8.3.- O sindicalismo no resto de Europa 

6. A I Internacional 
8.1.- Orixes, formación e obxectivos 
8.2.- Problemas internos e división ideolóxica 
8.3.- O final da I Internacional 
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7. A II Internacional 
8.1.- A expansión do movemento obreiro: partidos e sindicatos socialistas 
8.2.- Tendencias e divisións no seno do socialismo 
8.3.- Da fundación á crise da II Internacional 

 
4.3.- Criterios de avaliación: 
 

B2-4. Identificar os cambios nos transportes, na agricultura e na poboación que influíron ou foron 
consecuencia da Revolución Industrial do século XIX. 

B2-5. Analizar e seleccionar ideas que identifiquen as características da economía industrial e do liberalismo 
económico 

B2-6. Coñecer as correntes de pensamento que pretenden mellorar a situación da clase obreira do século 
XIX. 

 
4.4.- Estándares de aprendizaxe: 
 

B2-3.1. Sinala os cambios sociais máis relevantes do século XIX asociándoos ao proceso da Revolución 
Industrial. CCL CAA CSC CSIEE 

B2-3.3. Identifica en imaxes os elementos propios da vida nunha cidade industrial do século XIX. CCL CAA 
CSC CSIEE 

B2-5.1. Explica as causas e consecuencias das crises económicas e as súas posibles solucións a partir de 
fontes históricas. CCL CAA CSC 

B2-5.2. Distingue e explica as características dos tipos de asociacionismo obreiro. CCL CAA CSC 
B2-6.1. Compara as correntes de pensamento social da época da Revolución Industrial: socialismo utópico, 

socialismo científico e anarquismo. CCL CAA CSC 
B2-6.2. Distingue e explica as características dos tipos de asociacionismo obreiro. CCL CAA CSC 

 
4.5.- Contidos mínimos: 
 

▪ Sinala os cambios producidos nas sociedades industriais. 
▪ Distingue e explica as características dos tipos de asociacionismo obreiro. 
▪ Compara as correntes de pensamento social da Revolución Industrial: socialismo utópico, socialismo 

científico e anarquismo. 
▪ Identifica e explica as orixes, o desenvolvemento e a crise da I e II Internacional Socialista. 
▪ Sitúa correctamente no tempo os feitos históricos principais do tema. 
▪ Define e utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico do tema. 

 
4.6.- Temporalización: 
 

▪ 8 sesións (2 primeiras semanas de novembro) 
 
4.7.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

▪ Avaliarase aos alumnos a través da observación sistemática na clase mediante escalas de observación, 
coa análise das produción dos alumnos (resolución de exercicios e traballos realizados na clase e na 
aula virtual), con cuestionarios pechados (na aula virtual) e con probas específicas para a av avaliación 
de contidos que incluirán tanto preguntas abertas como de interpretación de datos (comentarios guiados 
de textos, mapas ou gráficos). 

 
 

Unidade 5.- As grandes potencias. 
 
5.1.- Obxectivos curriculares: 
 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 
responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, 
así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 
xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e 
desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, 
familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 
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f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos 

e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora 
do seu contorno social. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. 
Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de 
vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 
do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, 
confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e 
enriquecemento cultural. 

 
5.2.- Contidos: 
 

Bloque 4. A dominación europea do mundo e a I guerra mundial. 
 
1. A Inglaterra Vitoriana 

1.1. Unha potencia económica e territorial 
1.2. Apertura política e reformismo 
1.3. A cuestión irlandesa 

2. Francia: do Segundo Imperio á Terceira República 
2.1. O Segundo Imperio (1852-1870) 
2.2. A Francia da III República (1870-1914) 

3. O Segundo Reich Alemán 
3.1. Expansión económica e organización política 
3.2. Bismarck, chanceller do Reich (1871-1890) 
3.3. A Alemaña de Guillerme II (1890-1914) 

4. Os imperios plurinacionais 
4.1. O imperio austrohúngaro 
4.2. O imperio ruso 
4.3. O Imperio turco 

5. Estados Unidos, unha potencia emerxente 
5.1. Construción nacional e democratización política 
5.2. O conflito Norte-Sur. A guerra de Secesión 
5.3. A reconstrución do Sur 

6. As relacións internacionais (1870-1914) 
6.1. A Europa de Bismarck (1870-1890) 
6.2. Os sistemas bismarckianos 

 
5.3.- Criterios de avaliación: 
 

B4-1. Describir as transformacións e conflitos xurdidos a finais do século XIX e comezos do século XX 
distinguindo o seu desenvolvemento e os factores desencadeantes. 

B4-2. Analizar a evolución política, social e económica dos principais países europeos, ademais de Xapón e 
Estados Unidos a finais do século XIX presentando información que explique tales feitos. 

B4-3. Describir a expansión imperialista de europeos, xaponeses e estadounidenses a finais do século XIX, 
establecendo as súas consecuencias. 

B4-4. Comparar sinteticamente os distintos sistemas de alianzas do período da Paz Armada. 
 
5.4.- Estándares de aprendizaxe e a súa relación coas competencias básicas: 
 

B4-1.1. Realiza un diagrama explicando cadeas causais e procesos dentro do período “finais do século XIX 
e comezos do XX”. CCL CMCCT CAA CSC CSIEE 

B4-2.1. Elabora un eixe cronolóxico con feitos que explican a evolución durante a segunda metade do 
século XIX de Inglaterra, Francia, Alemaña, o Imperio Austrohúngaro, Rusia, os Estados Unidos e 
Xapón. CMCCT CAA CSC 

B4-2.2. Explica a partir de imaxes as características que permiten identificar a Inglaterra Vitoriana. CCL 
CAA CSC CSIEE 

B4-2.3. Analiza textos relativos á época de Napoleón III en Francia. CCL CAA CSC CSIEE 
B4-2.4. Identifica e explica razoadamente os feitos que converten a Alemaña durante o mandato de 

Bismarck nunha potencia europea. CCL CAA CSC CSIEE 
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B4-3.1. Identifica e explica razoadamente as causas e as consecuencias da expansión colonial da Segunda 
Metade do século XIX. CCL CAA CSC CSIEE 

B4-4.1. Describe as alianzas dos países máis destacados durante a Paz Armada. CCL CAA CSC CSIEE 
 
5.5.- Contidos mínimos: 
 

▪ Analiza e identifica os feitos que explican a evolución durante a Segunda Metade do século XIX de 
Inglaterra, Francia, Alemaña, Rusia. Estados Unidos e Xapón. 

▪ Recoñece as relacións internacionais que se propiciaron en Europa no período 1870-1914. 
▪ Identifica a Tripla Alianza e a Tripla Entente como exemplos dos resultados das relacións internacionais 

do período 1870-1914. 
▪ Define e utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico do tema. 

 
5.6.- Temporalización: 
 

▪ 8 sesións (2 últimas semanas de novembro) 
 
5.7.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

▪ Avaliarase aos alumnos a través da observación sistemática na clase mediante escalas de observación, 
coa análise das produción dos alumnos (resolución de exercicios e traballos realizados na clase e na 
aula virtual), con cuestionarios pechados (na aula virtual) e con probas específicas para a av avaliación 
de contidos que incluirán tanto preguntas abertas como de interpretación de datos (comentarios guiados 
de textos, mapas ou gráficos). 

 
 

Unidade 6.- Segunda Revolución Industrial e imperialismo. 
 
6.1.- Obxectivos curriculares: 
 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 
responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, 
así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 
xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e 
desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, 
familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos 

e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora 
do seu contorno social. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. 
Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de 
vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 
do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, 
confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e 
enriquecemento cultural. 

 
6.2.- Contidos: 
 

Bloque 2. As revolucións industriais e as súas consecuencias sociais. 
 
1. A Segunda Revolución Industrial 

1.1. Novas fontes de enerxía e novas industrias 
1.2. O grande impulso dos transportes e das comunicacións 
1.3. As novas potencias industriais 
1.4. A primeira mundialización da economía capitalista 1870 - 1914 
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Bloque 4. A dominación europea do mundo e a i guerra mundial 
 
2. A expansión demográfica e as grandes migracións 
3. O imperialismo europeo 

3.1. Causas da expansión imperialista 
3.2. As formas de dominación colonial 
3.3. O reparto de África 
3.4. A expansión imperialista en Asia 
3.5. Consecuencias do imperialismo 

4. O imperialismo non europeo 
4.1. O expansionismo xaponés 
4.2. O imperialismo estadounidense 

5. América Latina na época dos radicalismos (1900-1929) 
5.1. Unha economía agroexportadora 
5.2. O intervencionismo estadounidense 
5.3. A orde oligárquica e o radicalismo 

 
6.3.-Criterios de avaliación: 
 

B2-1. Describir as Revolucións Industriais do século XIX, establecendo os seus trazos característicos e as 
súas consecuencias sociais. 

B2-2. Obter información, que permita explicar as Revolucións Industriais do século XIX, seleccionándoa das 
fontes bibliográficas ou en liña nas que se ache dispoñible. 

B4-1. Describir as transformacións e conflitos xurdidos a finais do século XIX e comezos do século XX 
distinguindo o desenvolvemento dos mesmos e os factores desencadeantes. 

B4-2. Analizar a evolución política, social e económica dos principais países europeos, ademais de Xapón e 
Estados Unidos, a finais do século XIX presentando información que explique tales feitos. 

B4-3. Describir a expansión imperialista de europeos, xaponeses e estadounidenses a finais do século XIX, 
establecendo as súas consecuencias. 

 
6.4.- Estándares de aprendizaxe e a súa relación coas competencias básicas: 
 

B2-1.2. Explica razoadamente a evolución cara á II Revolución Industrial. CAA CSC CSIEE 
B2-2.1. Analiza comparativa e esquematicamente as dúas Revolucións Industriais. CCL CAA CSC CSIEE 
B4-1.1. Realiza un diagrama explicando cadeas causais e procesos dentro do período “finais do século XIX 

e comezos do XX”. CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE 
B4-2.1. Elabora un eixe cronolóxico con feitos que explican a evolución durante a segunda metade do 

século XIX de Inglaterra, Francia, Alemaña, Imperio Austrohúngaro, Rusia, Estados Unidos e Xapón. 
CCL CAA CSC CSIEE 

B4-3.1. Identifica e explica razoadamente as causas e as consecuencias da expansión colonial da Segunda 
Metade do século XIX. CMCCT CAA CSC CSIEE 

B4-3.2. Localiza nun mapamundi as colonias das distintas potencias imperialistas. CMCCT CAA CSC 
CSIEE 

 
6.5.- Contidos mínimos: 
 

▪ Identifica as causas da II Revolución Industrial. 
▪ Analiza, identifica e explica os factores que favoreceron a II Revolución Industrial e as industrias que a 

fomentaron consultando diversas fontes. 
▪ Recoñece a expansión demográfica e as grandes migracións como consecuencias sociais da Revolución 

Industrial. 
▪ Identifica e explica razoadamente as causas e as consecuencias da expansión colonial da segunda 

metade do século XIX. 
▪ Localiza en mapas as colonias das distintas potencias imperialistas. 
▪ Sitúa correctamente no tempo os feitos históricos principais do tema. 
▪ Define e utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico do tema. 

 
6.6.- Temporalización: 
 

▪ 8 sesións (2 primeiras semanas de decembro) 
 
6.7.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

▪ Avaliarase aos alumnos a través da observación sistemática na clase mediante escalas de observación, 
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coa análise das produción dos alumnos (resolución de exercicios e traballos realizados na clase e na 
aula virtual), con cuestionarios pechados (na aula virtual) e con probas específicas para a av avaliación 
de contidos que incluirán tanto preguntas abertas como de interpretación de datos (comentarios guiados 
de textos, mapas ou gráficos). 

 
SEGUNDA AVALIACIÓN 

 
Unidade 7.- A Primeira Guerra Mundial. 

 
7.1.- Obxectivos curriculares: 
 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 
responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, 
así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 
xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e 
desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, 
familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos 

e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora 
do seu contorno social. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. 
Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de 
vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 
do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, 
confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e 
enriquecemento cultural. 

 
7.2.- Contidos: 
 

Bloque 4. A dominación europea do mundo e a I guerra mundial. 
 
1. As causas da guerra 

1.1. As rivalidades entre as grandes potencias europeas 
1.2. A formación dos bloques e a carreira de armamentos 
1.3. Os enfrontamentos coloniais: as crises marroquís 
1.4. As crises dos Balcáns 
1.5. O detonante da guerra, a crise de xullo de 1914 

2. A Gran Guerra (1914-1918) 
2.1. Forzas enfrontadas e escenarios do conflito 
2.2. Características da guerra 
2.3. As fases da guerra 

 
Bloque 5. O período de entreguerras, a II guerra mundial e as súas consecuencias 

 
3. Os tratados de paza e o novo mapa de Europa 

3.1. A Conferencia de Paz de París 
3.2. Unha paz imposta polos vencedores 
3.3. As repercusións políticas dos tratados 

4. As consecuencias da guerra 
4.1. Consecuencias demográficas 
4.2. Consecuencias económicas 
4.3. Consecuencias sociais 

5. A Sociedade de Nacións e os problemas da posguerra 
5.1. A Sociedade de Nacións 
5.2. Os problemas da posguerra en Europa 
5.3. Os problemas da posguerra nas colonias 
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7.3.- Criterios de avaliación e a súa relación coas competencias básicas: 
 

B4-5. Distinguir os acontecementos que conducen á declaración das hostilidades da Primeira Guerra 
Mundial, desenvolvendo as súas etapas e as súas consecuencias. 

B4-6. Localizar fontes primarias e secundarias (en bibliotecas, Internet, etc.) e extraer información de 
interese, valorando criticamente a súa fiabilidade. 

B4-7. Utilizar o vocabulario histórico con precisión, inseríndoo no contexto histórico de finais do século XIX e 
comezos do XX. 

B5-3. Identificar os Tratados de Paz da I Guerra Mundial establecendo como unha consecuencia o 
xurdimento da Sociedade de Nacións. 

 
7.4.- Estándares de aprendizaxe: 
 

B4-5.1. Identifica a partir de fontes históricas ou historiográficas as causas da I Guerra Mundial. CCL CSC 
CSIEE 

B4-6.1. Analiza e explica as distintas etapas da Gran Guerra a partir de mapas históricos. CCL CAA CSC 
CSIEE 

B4-7.1. Extrae conclusións de gráficos e de imaxes sobre as consecuencias da I Guerra Mundial. CCL 
CMCCT CAA CSC CSIEE 

B5-3.1. Explica os acordos dos Tratados de Paz da I Guerra Mundial e analiza as súas consecuencias a 
curto prazo. CCL CAA CSC CSIEE 

B5-3.2. Analiza o papel que xoga a Sociedade de Nacións nas relacións internacionais, a partir de fontes 
históricas. CCL CAA CSC CSIEE 

 
7.5.- Contidos mínimos: 
 

Identifica a partires de fontes históricas ou historiográficas as causas que propiciaron a I Guerra Mundial. 
Describe e compara as distintas fases da guerra. 
Analiza as repercusións demográficas, económicas e sociais da guerra. 
Explica os acordos dos tratados de paz da I Guerra Mundial e analiza as súas consecuencias a través de 

mapas históricos. 
Valora as repercusións políticas dos tratados de paz. 
Describe o papel da Sociedade de Nacións nas relacións internacionais. 
Sitúa correctamente no tempo os feitos históricos principais do tema. 
Define e utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico do tema. 

 
7.6.- Temporalización: 
 

▪ 8 sesións (segunda e terceira semanas de xaneiro) 
 
7.7.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

Avaliarase aos alumnos a través da observación sistemática na clase mediante escalas de observación, coa 
análise das produción dos alumnos (resolución de exercicios e traballos realizados na clase e na aula 
virtual), con cuestionarios pechados (na aula virtual) e con probas específicas para a av avaliación de 
contidos que incluirán tanto preguntas abertas como de interpretación de datos (comentarios guiados de 
textos, mapas ou gráficos). 

 
 

Unidade 8.- A Revolución rusa e a URSS. 
 
8.1.- Obxectivos curriculares: 
 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 
responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, 
así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 
xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e 
desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, 
familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 



IES Agra do Orzán – HMC 1º BAC curso 2019-2020 

191 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as TIC. 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos 

e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora 
do seu contorno social. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. 
Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de 
vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 
do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, 
confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e 
enriquecemento cultural. 

 
8.2.- Contidos: 
 

Bloque 5. O período de entreguerras, a II guerra mundial e as súas consecuencias. 
 
1. A Rusia tzarista a comezos do século XX 

1.1. Inmobilismo político e dificultades de modernización 
1.2. A oposición ao tzarismo 
1.3. A revolución de 1905 
1.4. O fracaso das reformas 

2. A Revolución de Febreiro de 1917 
2.1. A Revolución de Febreiro e a caída do tsarismo 
2.2. De marzo a outubro: o Goberno provisional 

3. A Revolución de Outubro e o nacemento da URSS 
3.1. A conquista do poder polos bolcheviques 
3.2. A creación do Estado soviético 
3.3. A guerra civil e o comunismo de guerra 
3.4. A NEP e o nacemento da URSS 
3.5. O impacto internacional da revolución: a creación do Komintern 

4. A loita polo poder e o triunfo de Stalin 
4.1. A morte de Lenin e a loita polo poder 
4.2. O triunfo de Stalin 

5. A URSS baixo a ditadura estalinista 
5.1. A ditadura estalinista 
5.2. Estalinización da economía 

 
8.3.- Criterios de avaliación e a súa relación coas competencias básicas: 
 

B5-2. Esquematizar o desenvolvemento da Revolución Rusa de 1917 recoñecendo as súas etapas e os 
seus protagonistas máis significativos e establecendo as súas consecuencias. 

 
8.4.- Estándares de aprendizaxe: 
 

B5-2.1. Identifica e explica algunhas das causas da Revolución Rusa de 1917. CCL CAA CSC 
B5-2.2. Compara a Revolución Rusa de febreiro de 1917 coa de outubro de 1917. CCL CAA CSC CSIEE 

 
8.5.- Contidos mínimos: 
 

▪ Explica cal era a situación de Rusia a comezos do século XX e cales foron os desencadeantes da 
Revolución rusa. 

▪ Identifica e explica as causas profundas da Revolución de 1917, comprende o sistema económico e 
político comunista e o diferenza do capitalista 

▪ Explica as diferenzas entre a Revolución Rusa de Febreiro de 1917 e a de Outubro de 1917. 
▪ Analiza e explica as políticas económicas e políticas do réxime de Stalin. 
▪ Sitúa correctamente no tempo os feitos históricos principais do tema. 
▪ Define e utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico do tema. 

 
8.6.- Temporalización: 
 

▪ 8 sesións (cuarta semana de xaneiro e primeira de febreiro) 
 
8.7.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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▪ Avaliarase aos alumnos a través da observación sistemática na clase mediante escalas de observación, 

coa análise das produción dos alumnos (resolución de exercicios e traballos realizados na clase e na 
aula virtual), con cuestionarios pechados (na aula virtual) e con probas específicas para a av avaliación 
de contidos que incluirán tanto preguntas abertas como de interpretación de datos (comentarios guiados 
de textos, mapas ou gráficos). 

 
 

Unidade 9.- A economía de entreguerras. A Gran Depresión. 
 
9.1.- Obxectivos curriculares: 
 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 
responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, 
así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 
xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e 
desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, 
familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos 

e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora 
do seu contorno social. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. 
Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de 
vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 
do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, 
confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e 
enriquecemento cultural. 

 
9.2.- Contidos: 
 

Bloque 5. O período de entreguerras, a II guerra mundial e as súas consecuencias. 
 
1. Os desequilibrios da economía mundial 

1.1. As consecuencias económicas da guerra 
1.2. O declive de Europa e o auxe de Estados Unidos 
1.3. A crise económica de posguerra, 1920-1921 
1.4. A recuperación e os seus límites, 1921-1925 

2. A fráxil recuperación dos anos vinte 
2.1. Os felices anos vinte 
2.2. Os límites e desequilibrios da expansión 

3. O crack de 1929 e a Gran Depresión 
3.1. As causas do crack versátil 
3.2. O “xoves negro” e o afundimento da bolsa 
3.3. A Gran Depresión 
3.4. Os mecanismos de extensión da crise 
3.5. A crise no resto do mundo 
3.6. Consecuencias sociais e políticas da crise 

4. As políticas económicas fronte á Gran Depresión 
4.1. O fracaso das solucións tradicionais 
4.2. As políticas intervencionistas 

5. América Latina: populismo, ditaduras e revolución 
5.1. Os efectos da Gran Depresión 
5.2. O populismo, unha resposta á crise 

6. Unha sociedade en transformación 
6.1. Cambios sociais 
6.2. A aparición dunha cultura de masas 
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9.3.- Criterios de avaliación: 
 

B5-1. Recoñecer as características do período de Entreguerras inseríndoas nos correspondentes aspectos 
políticos, económicos, sociais ou culturais. 

B5-4. Explicar a Gran Depresión describindo os factores desencadeantes e as súas influencias na vida 
cotiá. 

 
9.4.- Estándares de aprendizaxe e a súa relación coas competencias básicas: 
 

B5-1.1. Explica as características do período de Entreguerras a partir de manifestacións artísticas e 
culturais de comezos do século XX. 

B5-4.1. Interpreta imaxes da Gran Depresión. 
B5-4.2. Comenta gráficas que explican a crise económica de 1929. 

 
9.5.- Contidos mínimos: 
 

▪ Explica os efectos económicos e financeiros da guerra para os países contendentes. 
▪ Describe a evolución da economía mundial entre 1919 e 1929. 
▪ Explica por que a sociedade de entreguerras foi unha sociedade en transformación. 
▪ Analiza os efectos en cadea desatados polo crac bolsista. 
▪ Analiza gráficas que explican aspectos da crise económica de 1929. 
▪ Compara as políticas que os distintos países puxeron en marcha na década de 1930 para frear a crise. 
▪ Analiza a política do New Deal e sinala que consecuencias tivo a súa aplicación. 
▪ Sitúa correctamente no tempo os feitos históricos principais do tema. 
▪ Define e utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico do tema. 

 
9.6.- Temporalización: 
 

▪ 8 sesións (terceira e cuarta semana de febreiro) 
 

9.7.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

▪ Avaliarase aos alumnos a través da observación sistemática na clase mediante escalas de observación, 
coa análise das produción dos alumnos (resolución de exercicios e traballos realizados na clase e na 
aula virtual), con cuestionarios pechados (na aula virtual) e con probas específicas para a av avaliación 
de contidos que incluirán tanto preguntas abertas como de interpretación de datos (comentarios guiados 
de textos, mapas ou gráficos). 

 
 

Unidade 10.- O ascenso dos totalitarismos fascista e nazi. 
 
10.1.- Obxectivos curriculares: 
 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 
responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, 
así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 
xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e 
desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, 
familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos 

e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora 
do seu contorno social. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. 
Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de 
vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 
do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, 
confianza nun mesmo e sentido crítico. 
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n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e 
enriquecemento cultural. 

 
10.2.- Contidos: 
 

Bloque 5. O período de entreguerras, a II guerra mundial e as súas consecuencias. 
 
1. Democracias e ditaduras na Europa de entreguerras 

1.1. O contexto da crise das democracias 
1.2. O triunfo das ditaduras 

2. Ideoloxía e bases sociais do fascismo 
1.1. A ideoloxía fascista 
1.2. As bases sociais do fascismo 

3. A Italia fascista 
1.1. A crise do réxime liberal italiano 
1.2. A marcha cara ao poder do fascismo 
1.3. A etapa parlamentaria 
1.4. A ditadura fascista 

4. A Alemaña nazi 
1.1. A República de Weimar 
1.2. Os comezos do nazismo 
1.3. A crise da república e o ascenso do nazismo 
1.4. A ditadura e o nacemento do Terceiro Reich 
1.5. A política nazi de adoutrinamento e propaganda 
1.6. Racismo e antisemitismo 
1.7. Autarquía e rearme 

 
10.3.- Criterios de avaliación: 
 

B5-1. Recoñecer as características do período de Entreguerras inseríndoas nos correspondentes aspectos 
políticos, económicos, sociais ou culturais. 

B5-5. Recoñecer a transcendencia dos fascismos europeos como ideoloxías que conduciron ao 
desencadeamento de conflitos no panorama europeo do momento. 

 
10.4.- Estándares de aprendizaxe e a súa relación coas competencias básicas: 
 

B5-1.1. Explica as características do período de Entreguerras a partir de manifestacións artísticas e 
culturais de comezos do século XX. CCL CAA CSC CSIEE 

B5-5.1. Compara o fascismo italiano e o nazismo alemán. CCL CD CAA CSC CSIEE 
B5-5.2. Distingue símbolos dos fascismos europeos da primeira metade do século XX CCL CD CAA CSC 

CSIEE 
 
10.5.- Contidos mínimos: 
 

▪ Explica a crise das democracias liberais no período de entreguerras e valora o avance das ideoloxías 
autoritarias, antidemocráticas e ultranacionalistas na Europa de entreguerras. 

▪ Enumera e describe as principais características do fascismo. 
▪ Compara o fascismo co nazismo, as súas tácticas para chegar ao poder e o proceso de implantación dos 

seus Estados totalitarios. 
▪ Compara as características do fascismo coas dunha democracia e co totalitarismo comunista indicando 

as súas similitudes e diferenzas 
▪ Sitúa correctamente no tempo os feitos históricos principais do tema. 
▪ Define e utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico do tema. 

 
10.6.- Temporalización: 
 

▪ 8 sesións (primeira e segunda semanas de marzo) 
 
Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

▪ Observación sistemática na clase mediante escalas de observación, coa análise das produción dos 
alumnos (resolución de exercicios e traballos realizados na clase e na aula virtual), con cuestionarios 
pechados (na aula virtual) e con probas específicas para a av avaliación de contidos que incluirán tanto 
preguntas abertas como de interpretación de datos (comentarios guiados de textos, mapas ou gráficos). 
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Unidade 11.- A Segunda Guerra Mundial. 
 
11.1.- Obxectivos curriculares: 
 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 
responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, 
así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 
xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e 
desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, 
familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos 

e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora 
do seu contorno social. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. 
Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de 
vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 
do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, 
confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e 
enriquecemento cultural. 

 
11.2.- Contidos: 
 

Bloque 5. O período de entreguerras, a II guerra mundial e as súas consecuencias. 
 
1. Orixes e causas da guerra 

1.1. O expansionismo nazi e fascista 
1.2. A debilidade das democracias e os golpes de forza de Hitler 
1.3. O camiño cara a guerra: o Pacto xermano-soviético 
1.4. O expansionismo de Xapón 

2. O desenvolvemento da guerra 
2.1. As innovacións técnicas e a táctica militar 
2.2. As fases da guerra 

3. A “nova orde” nazi en Europa 
3.1. A explotación económica dos países conquistados 
3.2. Colaboracionismo e resistencia 
3.3. Xermanización e xenocidio 

4. As consecuencias da guerra 
4.1. Perdas humanas 
4.2. Efectos morais 
4.3. Consecuencias económicas 
4.4. Consecuencias políticas 
4.5. As conferencias de paz e os cambios territoriais 
4.6. A creación da Organización de Nacións Unidas 

 
11.3.- Criterios de avaliación: 
 

B5-6. Establecer as etapas do desenvolvemento da II Guerra Mundial, distinguindo as que afectaron a 
Europa e as que afectaron aos Estados Unidos e Xapón. 

B5-7. Analizar o papel da guerra mundial como elemento de transformación da vida cotiá. 
B5-8. Obter e seleccionar información escrita e gráfica relevante, utilizando fontes primarias ou secundarias, 

relativa tanto ao período de Entreguerras como á II Guerra Mundial e a posguerra. 
 
11.4.- Estándares de aprendizaxe e a súa relación coas competencias básicas: 
 

B5-6.1. Identifica e explica as causas desencadeantes da II Guerra Mundial a partir de fontes históricas. 
CCL CD CAA CSC CSIEE 
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B5-6.2. Explica as etapas da II Guerra Mundial tanto na fronte europea como na guerra do Pacífico. CCL 
CD CAA CSC CSIEE 

B5-6.3. Analiza o desenvolvemento da II Guerra Mundial a partir de mapas históricos. CCL CD CAA CSC 
CSIEE 

B5-7.1. Describe as consecuencias da II Guerra Mundial. CCL CAA CSC CSIEE 
B5-8.1. Analiza imaxes que explican o Holocausto levado a cabo pola Alemaña Nazi. CCL CAA CSC 

CSIEE 
B5-8.2. Sintetiza textos que explican a intervención da ONU nas relacións internacionais e asuntos de 

descolonización. CCL CAA CSC CSIEE 
 
11.5.- Contidos mínimos: 
 

▪ Identifica, describe e analiza os feitos que conduciron á II Guerra Mundial. 
▪ Analiza o desenvolvemento e as etapas da II Guerra Mundial a partir de mapas históricos. 
▪ Describe as consecuencias da II Guerra Mundial. 
▪ Explica os acordos asinados nas Conferencias de Ialta e de Potsdam e analiza os cambios políticos e 

territoriais que experimentou Europa tras o final do conflito servíndose de mapas. 
▪ Sitúa correctamente no tempo os feitos históricos principais do tema. 
▪ Define e utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico do tema. 

 
11.6.- Temporalización: 
 

▪ 8 sesións (terceira semana de marzo) 
 
11.7.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

▪ Avaliarase aos alumnos a través da observación sistemática na clase mediante escalas de observación, 
coa análise das produción dos alumnos (resolución de exercicios e traballos realizados na clase e na 
aula virtual), con cuestionarios pechados (na aula virtual) e con probas específicas para a av avaliación 
de contidos que incluirán tanto preguntas abertas como de interpretación de datos (comentarios guiados 
de textos, mapas ou gráficos). 

 
 

TERCEIRA AVALIACIÓN 
 

Unidade 12.- A Guerra Fría. 
 
12.1.- Obxectivos curriculares: 
 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 
responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, 
así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 
xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e 
desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, 
familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos 

e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora 
do seu contorno social. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. 
Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de 
vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 
do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, 
confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e 
enriquecemento cultural. 

 
12.2.- Contidos: 
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Bloque 6. Evolución de dous mundos diferentes e os seus enfrontamentos. 
 
1. Xénese da Guerra Fría (1945-1947) 

1.1. Características da Guerra Fría 
1.2. O final da cooperación entre os aliados 
1.3. O triunfo da desconfianza mutua 

2. A máxima tensión (1948-1953) 
2.1. A división económica de Europa 
2.2. A división de Alemaña e a crise de Berlín 
2.3. A creación dos bloques militares 
2.4. A ampliación dos bloques 

3. A coexistencia pacífica (1954-1975) 
3.1. Cambio de líderes e comezo da distensión 
3.2. A primeira proba: a crise da canle de Suez 
3.3. O movemento dos países non aliñados 
3.4. Os conflitos internos nos bloques 
3.5. Os conflitos entre os bloques 
3.6. Novos factores de distensión 

4. Rebrote e final da Guerra Fría (1976-1991) 
4.1. A “ofensiva” soviética 
4.2. 1979: un ano clave 
4.3. A reacción de Estados Unidos 
4.4. O final da Guerra Fría 
4.5. A reorganización da política internacional 

 
12.3.- Criterios de avaliación: 
 

B6-1. Describir os feitos políticos, económicos, sociais e culturais que explican o xurdimento dos dous 
bloques antagónicos, clasificándoos e presentándoos adecuadamente. 

B6-2. Distinguir feitos que explican o enfrontamento entre o bloque comunista e capitalista, revisando as 
noticias dos medios de comunicación da época. 

B6-3. Interpretar a Guerra Fría, a Coexistencia Pacífica e a Distensión e as súas consecuencias 
establecendo acontecementos que exemplifiquen cada unha destas etapas das relacións internacionais. 

 
12.4.- Estándares de aprendizaxe e a súa relación coas competencias básicas: 
 

B6-1.1. Localiza nun mapa os países que forma o bloque comunista e capitalista. CCL CMCCT CAA CSC 
CSIEE 

B6-2.1. Identifica e explica os conflitos da Guerra Fría a partir dun mapa histórico. CCL CMCCT CAA CSC 
CSIEE 

B6-3.1. Selecciona símbolos e imaxes que se identifican co mundo capitalista e o mundo comunista. CCL 
CAA CSC CSIEE 

 
12.5.- Contidos mínimos: 
 

▪ Explica o proceso que levou á formación dos dous bloques tras a II Guerra Mundial e localiza nun mapa 
os países que forma o bloque comunista e capitalista. 

▪ Compara os sistemas políticos, económicos e ideolóxicos dos dous bloques. 
▪ Analiza a situación económica da Europa da posguerra e identifica e explica os conflitos da Guerra Fría a 

partir dun mapa histórico. 
▪ Describe os principais conflitos xurdidos durante a Guerra Fría, a Coexistencia Pacífica e a Distensión e 

explica algunhas características da economía capitalista a partir de gráficas u outras fontes. 
▪ Describe o movemento dos países non aliñados. 
▪ Valora o final da Guerra Fría 
▪ Sitúa correctamente no tempo os feitos históricos principais do tema. 
▪ Define e utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico do tema. 

 
12.6.-Temporalización: 
 

▪ 8 sesións (quinta semana de marzo e primeira de abril) 
 
12.7.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

▪ Avaliarase aos alumnos a través da observación sistemática na clase mediante escalas de observación, 
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coa análise das produción dos alumnos (resolución de exercicios e traballos realizados na clase e na 
aula virtual), con cuestionarios pechados (na aula virtual) e con probas específicas para a av avaliación 
de contidos que incluirán tanto preguntas abertas como de interpretación de datos (comentarios guiados 
de textos, mapas ou gráficos). 

 
 

Unidade 13.- Evolución dos bloques nun mundo bipolar. 
 
13.1.- Obxectivos curriculares: 
 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 
responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, 
así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 
xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e 
desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, 
familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos 

e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora 
do seu contorno social. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. 
Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de 
vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 
do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, 
confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e 
enriquecemento cultural. 

 
13.2.- Contidos: 
 

Bloque 6. Evolución de dous mundos diferentes e os seus enfrontamentos. 
Bloque 8. A crise do bloque comunista. 
Bloque 9. O mundo capitalista na segunda metade do século XX. 

 
1. A evolución dos bloque capitalista 

1.1. O período de expansión: 1950-1973 
1.2. A crise económica de 1973-1990 

2. Estados Unidos 
2.1. A evolución económica 
2.2. Política exterior e liderazgo mundial 

3. A evolución de Europa occidental 
3.1. A reconstrución de Europa occidental: o Plan Marshall 
3.2. O proceso de unidade europea 
3.3. O Estado de benestar 

4. O marco asiático do capitalismo 
4.1. O crecemento xaponés 
4.2. Os chamados “dragóns asiáticos” 

5. Revolución e democratización en América Latina (1960-2000) 
5.1. A revolución cubana e a súa influencia 
5.2. Golpismos e axitación revolucionaria 
5.3. A experiencia chilena e as novas ditaduras 
5.4. As transicións á democracia 

6. A URSS 
6.1. Os últimos anos de Stalin 
6.2. Da desestalinización ao inmobilismo 
6.3. A economía: da reactivación á parálise 
6.4. A URSS á morte de Breznev 

7. As democracias populares en Europa oriental 
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7.1. A instauración do modelo comunista 
7.2. A implantación dunha economía comunista 
7.3. A crise das economías comunistas do leste de Europa 

8. China, outro xigante comunista 
8.1. A implantación do comunismo (1949-1958) 
8.2. O modelo maoísta (1958-1976) 
8.3. China despois de Mao 

9. A expansión do comunismo por Asia e África 
9.1. A expansión do comunismo por Asia 
9.2. A expansión do comunismo por África 

10. O desmoronamento do bloque comunista 
10.1. O goberno de Gorbachov 
10.2. As transformacións internas: da URSS á CEI 
10.3. As revolucións democráticas de 1989 en Europa do Leste 
10.4. O fracaso do sistema comunista no mundo 

 
13.3.- Criterios de avaliación: 
 

B6-4. Comparar e analizar o modelo capitalista co comunista desde o punto de vista político, social, 
económico e cultural. 

B6-5. Identificar a materialización dos modelos comunista e capitalista exemplificando coa selección de 
feitos que durante este período afectan ás dúas grandes superpotencias: URSS e Estados UnidosB8-1. 
Describir a situación da URSS a finais do século XX, establecendo os seus trazos máis significativos 
desde unha perspectiva política, social e económica. 

B8-2. Resumir as políticas de M. Gorbachov nomeando as disposicións concernentes á “Perestroika” e á 
“Glasnost” e resaltando as súas influencias. 

B8-3. Analizar a situación creada co xurdimento da CEI e as repúblicas exsoviéticas recollendo 
informacións que resuman as novas circunstancias políticas e económicas. 

B8-4. Explicar a caída do muro de Berlín nomeando as súas repercusións nos países de Europa Central e 
Oriental. 

B8-6. Obter e seleccionar información de diversas fontes (bibliográficas, Internet) que expliquen os diversos 
feitos que determinan a crise do bloque comunistaB9-1. Distinguir os postulados que defende a cultura 
capitalista da segunda metade do século XX establecendo as liñas de pensamento e os logros obtidos. 

B9-2. Describir o Estado do Benestar, aludindo ás características significativas que inflúen na vida cotiá. 
B9-3. Explicar o proceso de construción da Unión Europea enumerando os fitos máis destacados que 

configuran a súa evolución. 
B9-4. Coñecer os obxectivos que persegue a Unión Europea en relación coas Institucións que compoñen a 

súa estrutura. 
B9-6. Identificar as singularidades do capitalismo de Xapón e os novos países industriais asiáticos, 

establecendo trazos de carácter político, económico, social e cultural. 
B9-7. Obter e seleccionar información de diversas fontes (bibliográficas, Internet) que expliquen os diversos 

feitos que determinan o mundo capitalista. 
B10-5. Analizar a evolución política, económica, social e cultural de Hispanoamérica. 

 
13.4.- Estándares de aprendizaxe e a súa relación coas competencias básicas: 
 

B6-4.1. Explica algunhas características da economía capitalista a partir de gráficas. CMCCT CAA CSC 
CSIEE 

B6-4.2. Establece razoada e comparativamente as diferenzas entre o mundo capitalista e o mundo 
comunista. CMCCT CAA CSC CSIEE 

B6-4.2. Establece razoada e comparativamente as diferenzas entre o mundo capitalista e o mundo 
comunista. CMCCT CAA CSC CSIEE 

B6-5.2. Identifica formas políticas do mundo occidental e do mundo comunista. CCL CMCCT CAA CSC 
CSIEE 

B8-1.1. Localiza nun mapa as repúblicas exsoviéticas e os diferentes países formados tras a caída do muro 
de Berlín. CCL CD CAA CSC CSIEE 

B8-1.2. Elabora un eixe cronolóxico que ordena os acontecementos que explican a desintegración da URSS 
formación da CEI e o xurdimento das repúblicas exsoviéticas. CCL CD CAA CSC CSIEE 

B8-2.1. Describe os trazos políticos e socioeconómicos da URSS desde a época de Breznev ata a de 
Gorbachov. CCL CAA CSC CSIEE 

B8-3.1. Elabora un cadro sinóptico sobre a situación política e económica das repúblicas exsoviéticas e a 
CEI-Federación Rusa. CD CAA CSC CSIEE 

B8-4.2. Explica as novas relacións das repúblicas exsoviéticas con Europa occidental. CSC CSIEE 
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B8-6.1. Realiza unha procura guiada en Internet para explicar de xeito razoado a disolución do bloque 
comunista. CD CSC CSIEE 

B8-6.1. Realiza unha procura guiada en Internet para explicar de xeito razoado a disolución do bloque 
comunista. CD CSC CSIEE 

B9-2.1. Identifica razonadamente as características e símbolos do Estado do Benestar. CCL CSC CSIEE 
B9-3.1. Elabora eixos cronolóxicos sobre o proceso de construción da Unión Europea CCL CAA CSC 

CSIEE 
B9-4.1. Relaciona razoadamente as Institucións da Unión Europea cos obxectivos que esta persegue. CCL 

CSC CSIEE 
B9-6.1. Establece razoadamente as características e símbolos que explican aspectos singulares do 

capitalismo de Xapón e a área do Pacífico. CCL CAA CSC CSIEE 
B9-6.1. Establece razoadamente as características e símbolos que explican aspectos singulares do 

capitalismo de Xapón e a área do Pacífico. CCL CAA CSC CSIEE 
B10-5.1. Describe os principais movementos políticos, económicos, sociais e culturais da Hispanoamérica 

actual. 
 
13.5.- Contidos mínimos: 
 

Identifica e describe os trazos xerais do Estado de benestar e as modificacións que ha ir experimentando. 
Explica as diferenzas entre o modelo capitalista e o modelo comunista a partir da análise de documentos e 

da procura de información en diversas fontes. 
Enumera as liñas de pensamento económico do mundo capitalista na segunda metade do século XX e 

analiza as causas das crises dos anos setenta e oitenta do século XX. 
Identifica a función das institucións da Unión Europea. 
Sitúa nun mapa aos países membros da Unión Europea. 
Explica a expansión do comunismo por Europa, Asia e África. 
Describe os trazos políticos e socioeconómicos da URSS desde a época de Breznev ata a de Gorbachov e 

define e relaciona as medidas tomadas na Perestroika e a Glasnost. 
Explica a desintegración da URSS, a formación da CEI e o xurdimento das repúblicas exsoviéticas. 
Obtén e selecciona información para explicar os diversos feitos que determinan a crise do bloque 

comunista. 
Sitúa correctamente no tempo os feitos históricos principais do tema. 
Define e utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico do tema. 

 
13.6.- Temporalización: 
 

▪ 8 sesións (segunda e terceira semana de abril) 
 
13.7.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

▪ Avaliarase aos alumnos a través da observación sistemática na clase mediante escalas de observación, 
coa análise das produción dos alumnos (resolución de exercicios e traballos realizados na clase e na 
aula virtual), con cuestionarios pechados (na aula virtual) e con probas específicas para a av avaliación 
de contidos que incluirán tanto preguntas abertas como de interpretación de datos (comentarios guiados 
de textos, mapas ou gráficos). 

 
 

Unidade 14.- Descolonización e terceiro mundo. 
 
14.1.- Obxectivos curriculares: 
 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 
responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, 
así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 
xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e 
desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, 
familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 
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h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos 
e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora 
do seu contorno social. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. 
Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de 
vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 
do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, 
confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e 
enriquecemento cultural. 

 
14.2.- Contidos: 
 

Bloque 7. A descolonización e o terceiro mundo. 
 
1. Concepto e causas da descolonización 

1.1. O impacto da Segunda Guerra Mundial 
1.2. Aparición de movementos anticolonialistas 
1.3. Os cambios na opinión pública 
1.4. O papel da ONU 
1.5. A rendibilidade dos imperios 
1.6. A influencia da Guerra Fría 
1.7. A Conferencia de Bandung 

2. Etapas do proceso descolonizador 
3. A descolonización de Asia 

3.1. A independencia do imperio británico en Asia 
3.2. As colonias francesas e holandesas 
3.3. Irán: da ditadura do sah á Revolución chiita 

4. Oriente Próximo e o Magreb 
4.1. Unha descolonización problemática 
4.2. A creación do Estado de Israel 
4.3. Os novos estados árabes 
4.4. A descolonización na rexión do Magreb 

5. A independencia do África subsahariana 
5.1. O África negra británica 
5.2. A África negra francesa 
5.3. O Congo belga 
5.4. A África portuguesa 

6. A herdanza colonial 
6.1. Os problemas dos novos países 
6.2. A formación do terceiro mundo 
6.3. A evolución económica dos novos países 

 
14.3.- Criterios de Avaliación 
 

B7-1. Explicar os motivos e os feitos que conducen á descolonización establecendo as causas e factores 
que explican o proceso. 

B7-2. Describir as etapas e consecuencias do proceso descolonizador e identificar as que afectan a unhas 
colonias e a outras, establecendo feitos e personaxes significativos de cada proceso. 

B7-3. Analizar o subdesenvolvemento do Terceiro Mundo e establecer as causas que o explican. 
B7-4. Definir o papel da ONU na descolonización analizando información que demostre as súas actuacións. 
B7-5. Apreciar o nacemento da axuda internacional e o xurdimento das relacións entre os países 

desenvolvidos e subdesenvolvidos, reproducindo as formas de axuda ao desenvolvemento e describindo 
as formas de neocolonialismo dentro da política de bloques. 

B7-6. Obter e seleccionar información de fontes primarias ou secundarias, analizando a súa credibilidade e 
considerando a presentación gráfica ou escrita. 

B7-7. Ordenar cronoloxicamente os principais feitos que interveñen no proceso descolonizador e describir 
as súas consecuencias a partir de distintas fontes de información, en liña ou bibliográficas. 

 
14.4.- Estándares de aprendizaxe e a súa relación coas competencias básicas: 
 

B7-1.1. Localiza nun mapa as zonas afectadas pola descolonización e os seus conflitos CMCCT CAA CSC 
CSIEE 
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B7-2.1. Establece de forma razoada as distintas causas e feitos factores que desencadean e explican o 
proceso descolonización CCL CAA CSC CSIEE 

B7-2.2. Identifica e compara as características da descolonización de Asia e de África. CCL CAA CSC 
CSIEE 

B7-3.1. Analiza as características dos países do Terceiro Mundo a partir de gráficas. CCL CAA CSC CSIEE 
B7-4.1. Explica as actuacións da ONU no proceso descolonizador a partir de fontes históricas CAA CSC 

CSIEE 
B7-5.1. Explica a evolución das relacións entre os países desenvolvidos e os países en vías de 

desenvolvemento, comparando a axuda internacional coa intervención neocolonialista CCL CAA CSC 
CSIEE 

B7-6.1. Localiza nun mapa os Países do Terceiro Mundo. CMCCT CAA CSC CSIEE 
B7-6.2. Analiza textos e imaxes do Movemento de Países Non Aliñados e dos países subdesenvolvidos. 

CMCCT CAA CSC CSIEE 
B7-7.1. Elabora liñas do tempo que interrelacionen feitos políticos, económicos e sociais dos países 

capitalistas, comunistas e do Terceiro Mundo. CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE 
 
14.5.- Contidos mínimos: 
 

▪ Define o concepto de descolonización e localiza en diversos mapas as zonas e países afectados pola 
descolonización e os seus conflitos. 

▪ Establece das causas que desencadean o proceso descolonización. 
▪ Explica as fases da descolonización e a que zonas afectou cada unha. 
▪ Analiza e describe as características dos países do Terceiro Mundo e a orixe dos conflitos internos que 

padecen estes países a partir de gráficas e diversos textos. 
▪ Analiza o papel da ONU na descolonización a partir de fontes históricas, 
▪ Sitúa correctamente no tempo os feitos históricos principais do tema. 
▪ Define e utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico do tema. 

 
14.6.- Temporalización: 
 

▪ 8 sesións (cuarta semana de abril e primeira de maio) 
 
14.7.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

▪ Avaliarase aos alumnos a través da observación sistemática na clase mediante escalas de observación, 
coa análise das produción dos alumnos (resolución de exercicios e traballos realizados na clase e na 
aula virtual), con cuestionarios pechados (na aula virtual) e con probas específicas para a av avaliación 
de contidos que incluirán tanto preguntas abertas como de interpretación de datos (comentarios guiados 
de textos, mapas ou gráficos). 

 
 

Unidade 15.- Xeopolítica do mundo actual. 
 
15.1.- Obxectivos curriculares: 
 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 
responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, 
así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 
xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e 
desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, 
familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos 

e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora 
do seu contorno social. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. 
Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de 
vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 
do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 
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m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, 
confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e 
enriquecemento cultural. 

 
15.2.- Contidos 
 

Bloque 10. O mundo actual desde unha perspectiva histórica. 
 
1. Un novo contexto internacional 

1.1. O actual equilibro mundial 
1.2. A hexemonía estadounidense 
1.3. As potencias emerxentes 
1.4. A UE nas relacións internacionais 

2. As guerras no cambio de milenio 
2.1. A invasión de Kuwait: a primeira guerra do Golfo 
2.2. A segunda guerra do Golfo: a invasión de Irak 
2.3. Os conflitos Iugoslavos 
2.4. Os conflitos na rexión do Cáucaso 
2.5. Os conflitos africanos: etnicidade e crise do Estado 

3. O terrorismo e os outros novos conflitos 
3.1. O terrorismo: definición e factores 
3.2. O terrorismo internacional 
3.3. Novos problemas e novos conflitos 

4. A primavera árabe 
 
15.3.- Criterios de avaliación: 
 

B10-1. Analizar as características da globalización describindo a influencia que sobre este fenómeno teñen 
os medios de comunicación e o impacto que os medios científicos e tecnolóxicos teñen na sociedade 
actual. 

B10-2. Describir os efectos da ameaza terrorista (yihadismo, etc.) sobre a vida cotiá e explicar as súas 
características. 

B10-3. Resumir os retos que ten a Unión Europea no mundo actual distinguindo os problemas que posúe 
para mostrarse como zona xeopolítica unida fronte a outras áreas. 

B8-5. Identificar o problema dos Balcáns, enumerar as causas do xurdimento de tal situación e resumir os 
feitos que configuran o desenvolvemento de conflitos nesta zona. 

B10-6. Describir a evolución do mundo islámico na actualidade resumindo os seus trazos económicos, 
políticos, relixiosos e sociais. 

B10-7. Distinguir a evolución dos países de África distinguindo e relacionando as súas zonas 
xeoestratéxicas. 

B10-8. Resumir a evolución de China e a India desde finais do século XX ao século XXI, seleccionando 
trazos políticos, económicos, sociais e de mentalidades. 

B10-9. Obter e seleccionar información de diversas fontes (bibliográficas, Internet) que expliquen os 
diversos feitos que determinan o mundo actual. 

 
15.4.- Estándares de aprendizaxe e a súa relación coas competencias básicas: 
 

B10-1.1. Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e obxectividade do fluxo de información 
existente en internet e outros medios dixitais. CSC CD CCL CAA 

B10-2.1. Realiza unha procura guiada en Internet sobre a ameaza terrorista, organizacións que a sustentan, 
actos máis relevantes (Nova York 11-S, Madrid 11-M, Londres 7-X, etc.), os seus símbolos e 
repercusións na sociedade (a cidadanía ameazada, as asociacións de vítimas, a mediación en conflitos, 
etc.) e analiza e comunica a información máis relevante. CSC CD CCL CAA 

B10-3.1. Identifica os retos actuais da Unión Europea a partir de novas xornalísticas seleccionadas. CSC 
CCL CAA 

B10-3.2. Explica comparativamente os desaxustes que ten a Unión Europea na relación con outros países 
ou áreas xeopolíticas. CSC CCL CAA 

B8.5.1. Describe comparativamente a evolución política dos países de Europa central e oriental tras a caída 
do muro de Berlín. CSC CCL 

B8.5.2. Describe e analiza as causas, o desenvolvemento e as consecuencias da guerra dos Balcáns, 
nomeadamente en Iugoslavia CSC CCL 

B10-6.1. Enumera e explica os trazos económicos, políticos, relixiosos e sociais do mundo islámico e 
localiza nun mapa os países que forman na actualidade o mundo islámico. CCL CAA CSC CSIEE 
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B10-7.1. Compara aspectos económicos, políticos, relixiosos e sociais entre os principais países do 
continente africano. CCL CAA CSC 

B10-8.1. Compara aspectos económicos, políticos, relixiosos e sociais de China e a India. CCL CAA CSC 
B10-8.2. Compara aspectos económicos, políticos, relixiosos e sociais entre países emerxentes de Asia e 

África. CCL CAA CSC 
B10-9.1. Elabora un breve informe sobre as relacións entre inmigración e globalización a partir de fontes 

históricas. CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE 
 
15.5.- Contidos mínimos: 
 

▪ Resume os retos que ten a Unión Europea no mundo actual distinguindo os problemas que posúe para 
mostrarse como zona xeopolítica unida fronte a outros países ou áreas xeopolíticas a partir de noticias 
periodísticas seleccionadas. 

▪ Analiza a evolución do mundo islámico na actualidade resumindo os seus trazos económicos, políticos, 
relixiosos e sociais e localiza nun mapa os principais países que o forman. 

▪ Describe os efectos da ameaza terrorista (yihadismo, etc.) sobre a vida cotiá e explica as súas 
características. 

▪ Compara aspectos económicos, políticos, relixiosos e sociais entre países emerxentes de Asia e África. 
▪ Extrae conclusións de imaxes e material videográfico relacionados co mundo actual. 
▪ Sitúa correctamente no tempo os feitos históricos principais do tema. 
▪ Define e utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico do tema. 

 
15.6.- Temporalización: 
 

▪ 8 sesións (segunda e terceira semana de maio) 
 
15.7.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

▪ Avaliarase aos alumnos a través da observación sistemática na clase mediante escalas de observación, 
coa análise das produción dos alumnos (resolución de exercicios e traballos realizados na clase e na 
aula virtual), con cuestionarios pechados (na aula virtual) e con probas específicas para a av avaliación 
de contidos que incluirán tanto preguntas abertas como de interpretación de datos (comentarios guiados 
de textos, mapas ou gráficos). 

 
 

Unidade 16.- Globalización, crise e cambios socioculturais. 
 
16.1.- Obxectivos curriculares 
 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 
responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, 
así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 
xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e 
desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, 
familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos 

e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora 
do seu contorno social. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. 
Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de 
vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 
do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, 
confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e 
enriquecemento cultural. 

 
16.2.- Contidos: 
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Bloque 10. O mundo actual desde unha perspectiva histórica. 
 
1. A globalización e os seus efectos 

1.1. As características da economía global 
1.2. Orixe e factores da globalización 
1.3. O Estado e a globalización 
1.4. Os movementos antiglobalización 

2. A Crise económica mundial 
2.1. A xestación da crise 
2.2. O estoupido da crise 
2.3. O desenvolvemento da crise 
2.4. Políticas económicas e consecuencias da crise 

3. Os cambios políticos 
3.1. Os réximes democráticos: da expansión ás dificultades 
3.2. Os dereitos humanos, valor universal 

4. Os cambios sociais 
4.1. As migracións 
4.2. A emancipación feminina 
4.3. A sociedade postindustrial 
4.4. Os novos movementos sociais 

5. Os cambios culturais e científicos 
5.1. As transformacións socioculturais 
5.2. Relixiosidade e secularización 
5.3. Os avances científicos e tecnolóxicos 

 
16.3.- Criterios de avaliación: 
 

B10-1. Analizar as características da globalización describindo a influencia que sobre este fenómeno teñen 
os medios de comunicación e o impacto que os medios científicos e tecnolóxicos teñen na sociedade 
actual. 

B10-4. Enumerar os trazos relevantes da sociedade norteamericana a comezos do século XXI distinguindo 
a transcendencia dos atentados do 11-S e explicando as transformacións e o impacto ocasionado a este 
país. 

B10-9. Obter e seleccionar información de diversas fontes (bibliográficas, Internet) que expliquen os 
diversos feitos que determinan o mundo actual. 

 
16.4.-Estándares de aprendizaxe e a súa relación coas competencias básicas: 
 

B10-1.1. Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e obxectividade do fluxo de información 
existente en internet e outros medios dixitais. 

B10-1.2. Extrae conclusións de imaxes e material videográfico relacionados co mundo actual. . CCL 
CMCCT CD CAA CSC CSIEE 

B10-9.1. Elabora un breve informe sobre as relacións entre inmigración e globalización a partir de fontes 
históricas. . CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE 

 
16.5.- Contidos mínimos: 
 

▪ Elabora un esquema sobre a recesión económica actual e compara as políticas económicas empregadas 
para saír da crise en Estados Unidos e en Europa. 

▪ Explica que é a globalización, a súa orixe e os factores que a favorecen compara os seus trazos cos dos 
movementos antiglobalización. 

▪ Analiza os principais trazos da sociedade postindustrial. 
▪ Valora a situación da muller no mundo e os problemas aos que se enfronta a partir da análise de textos e 

imaxes. 
▪ Explica as razóns da aparición da inmigración ilegal e valora o crecente respecto os dereitos humanos a 

partir de fontes históricas ou de medios dixitais. 
▪ Sitúa correctamente no tempo os feitos históricos principais do tema. 
▪ Define e utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico do tema. 

 
16.6.-Temporalización 
 

▪ 8 sesións (cuarta semana de maio e primeira de xuño) 
 
16.7.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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a. Procedementos de avaliación: 
 

▪ Observación directa do traballo diario. 
▪ Análise e valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación. (cualificacións). 
▪ Valoración cualitativa do avance individual (anotacións e puntualizacións). 

 
b. Instrumentos para a avaliación: 
 

▪ Observación directa do traballo diario dos alumnos. 
▪ Avaliación de contidos, proba correspondente á unidade. 
▪ Valoración cuantitativa e cualitativa do avance individual dos alumnos a través dos exercicios realizados 

na clase e na aula virtual. 
 
 

4.- Concrecións metodolóxicas que require a materia. 
 
 Unha metodoloxía activa que estimule a participación do alumno no proceso de aprendizaxe é 
absolutamente necesaria. Que o alumno participe fai que poida demostrar o seu interese, que aprenda de 
modo máis duradeiro, que desenvolva habilidades impensables nun suposto non-activo e que a súa estadía na 
aula sexa máis grata. 
 

 Non se trata, porén, de caer nun activismo porque si senón en función de sacar ao exterior a capacidade e 
coñecementos que todo alumno leva dentro de si. Para que iso sexa posible, a actividade dentro da aula ten 
que enlazar dunha forma precisa cos coñecementos previos dos alumnos e que o proceso sexa significativo, 
tanto lóxica como psicoloxicamente. 
 

 Neste contexto, desenvolveranse actividades de traballo persoal do alumno, tanto individual como colectivo, 
supervisados con posterioridade na clase mediante un proceso de posta en común. Propiciarase a intervención 
do alumno na clase mediante preguntas breves por parte do profesor coa finalidade de manter a súa atención e 
a súa participación e á vez mellorar a súa capacidade de expresión oral e conseguir a súa integración. 
 

 Poranse en práctica actividades que potencien as capacidades de dedución do alumno: realización de 
mapas (históricos ou xeográficos) e de esquemas, elaboración de cadros comparativos, participación en 
debates, realización de comentarios... que estimulen ao alumno a pensar e lle permitan desenvolver un espírito 
crítico. En todas as materias usaranse as posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías para completar a 
aprendizaxe: utilización do ordenador e as paxinas Web como fonte de información e manexo de internet. 
 
 

5.- Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar. 
 

Libro de Texto: FERNÁNDEZ ROS, J.M. , J.González Salcedo y G. Ramírez Aledón, Historia del Mundo 
Contemporáneo, Madrid, Santillana, 2015. 

Aula Virtual. 

 
 

6.- Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado. 
 
a. Cualificacións parciais. 
 

▪ A cualificación de cada avaliación será o resultado da consideración global dos diferentes instrumentos: 
▪ A cualificación obterase de sumar a media ponderada dos diferentes exames (80 % da nota final), máis a 

valoración dos seus traballos (20 %), do seu comportamento). 
▪ Haberá un mínimo de dúas probas escritas durante o período de tempo que comprenda a avaliación. 

Cada unha das probas constará dunha parte teórica (60 % da nota) e outra de carácter práctico (40 % da 
nota). 

▪ A parte teórica constará de definicións de conceptos, acontecementos e personaxes históricos de forma 
precisa, da realización de esquemas ou cadros comparativos e do desenvolvemento de temas sobre a 
materia estudada. 

▪ A parte práctica consistirá no comentario guiado por medio de cuestións referidas ao mesmo dun 
documento histórico, dun mapa ou dunha gráfica 

 
b.- Criterios de promoción 
 

▪ A avaliación continua implica que o alumno debe ser avaliado do conxunto de contidos que vai 



IES Agra do Orzán – HMC 1º BAC curso 2019-2020 

207 

adquirindo progresivamente ao longo do curso, e non só dos contidos que se desenvolveron nun 
trimestre concreto. Por outra banda, tamén supón que o alumno que suspende unha avaliación pode 
recuperar na avaliación seguinte, mediante a realización das actividades que se determinen e unha 
proba de recuperación; polo mesmo, o alumno superará a materia se obtén unha cualificación positiva na 
proba extraordinaria de xuño. 

▪ Os alumnos que ao rematar a terceira avaliación non superasen ningunha das tres avaliacións deberán 
presentarse á proba extraordinaria de setembro. Aqueles alumnos que teñan pendente de superación 
unha ou dúas avaliacións presentaranse a unha proba extraordinaria elaborada polo profesor. A 
cualificación positiva na mesma suporá que o alumno aproba a materia na avaliación final ordinaria. A 
cualificación negativa suporá que o alumno suspende a materia e deberá presentarse na convocatoria 
extraordinaria prevista para o mes de setembro. 

 
c.- Proba extraordinaria de setembro. 
 

▪ Os exames de setembro son únicos e comúns para todos os alumnos de cada curso. Serán elaborados 
conxuntamente polo Departamento seguindo o modelo de proba obxectiva que se utiliza ao longo de do 
curso. 

▪ O aprobado, cunha nota mínima de 5, nesta proba significará a superación da materia, aínda que será 
precisa unha coherencia mínima nas respostas e non deixar ningunha das dúas partes das que consta 
sen responder. 

 
 

7.- Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes. 
 

7.1.- Procedemento de avaliación. 
 

▪  Aqueles alumnos que cursando 2º de bacharelato teñan a Historia do Mundo Contemporáneo pendente, 
terán a posibilidade de aprobala mediante a superación dunha proba da que haberá dúas convocatorias. 

▪  A primeira,dividida en dous parciais, terá lugar nas datas que determine a Xefatura de Estudos. 
Acadarase o aprobado obtendo nos dous parciais unha nota igual o superior a 5. En cada parcial, a nota 
obterase da suma da nota do exame (80 %) e da valoración dos exercicios realizados durante a 
avaliación a través da aula virtual (20 %), sempre e cando a nota mínima do exame sexa igual ou 
superior a 3.Para aqueles alumnos que non aprobaran por parciais poderán realizar unha proba final, de 
toda a materia na que, para aprobar, deberá obter como nota mínima un 5, con independencia das notas 
obtidas por parciais. Será precisa unha coherencia mínima nas respostas e non deixar ningunha das 
dúas partes das que consta a proba sen responder. 

 
7.2.- Contidos 

 
1ª Avaliación 

 
1. O Antigo Réxime 
2. A Revolución Industrial 
3. Liberalismo e nacionalismo 
4. O movemento obreiro 
5. As grandes potencias. 
6. A Primeira Guerra Mundial 

2ª Avaliación 
 

7. A Revolución soviética e a URSS 
8. A economía do período de entreguerras 
9. Democracia e totalitarismos 
10. A Segunda Guerra Mundial 
11. A Guerra Fría e a política de bloques 
12. Descolonización e Terceiro Mundo 
13. Un mundo dividido en bloques. 

 
3ª Avaliación 

 
14.Descolonización e terceiro mundo 
15.Xeopolítica no mundo actual 
16.Globalización: crise e cambios socioculturales 
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8.- Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como 
consecuencia dos seus resultados. 

 
 Ao longo dos primeiros días do curso desenvolverase unha proba de avaliación inicial que fará especial 
fincapé nas competencias comunicativas (capacidade de síntese, claridade expositiva, convencións 
ortográficas, …), e no dominio da cronoloxía. Os resultados obtidos na proba servirán para facer fincapé no 
desenvolvemento daquelas competencias que tanto de xeito individual como grupal estean menos 
desenvolvidas. 
 
 

9.- Medidas de atención á diversidade. 
 

O Bacharelato forma parte do ensino post-obrigatorio. En consecuencia, e unha vez obtido o Título de 
Graduado en ESO, non debería haber maiores problemas de diversidade que requiran de adaptacións 
curriculares significativas. 

No caso de existiren alumnos que polas súas características persoais precisaren dalgún tipo de adaptación 
non significativa, tomaranse as medidas de adaptación oportunas. 

De todos os xeitos, sempre haberá distintos ritmos e diferentes estilos de aprendizaxe e terase en conta aos 
alumnos e alumnas de incorporación tardía ao noso sistema educativo procedentes do exterior (outras 
Comunidades e estranxeiro) e con problemas na lingua castelá e/ou na lingua galega. En consecuencia, 
programaranse actividades reforzo e de ampliación a través da Aula Virtual. 

 
 

10.- Uso das TIC. 
 

Posto que o alumnado deste nivel está plenamente acostumado ao uso das TIC planéase unha plena 
integración destas na materia. Na aula, mediante o emprego do encerado dixital principalmente con 
presentación para a parte expositiva e de documentais, textos e imaxes complementarios atopados na rede. 

Fora da aula, mediante a Aula Virtual da materia. Nela recolleranse non so os materias expositivos e 
complementarios usados, senón tamén actividades e prácticas que os alumnos deberán desenvolver. Deste 
xeito poderase levar a cabo unha máis inmediata interacción entre o profesor e os alumnos. 
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11.- Estándares de aprendizaxe, criterios de cualificación, instrumentos de avaliación e elementos transversais en 1º BAC 
 

LENDA COMPETENCIAS LENDA INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN LENDA TRANSVERSAIS 

CCL Comunicación Lingüística PE Probas escritas CL Comprensión lectora 

CMCCT Competencia matemática e compet. básicas en ciencia e tecnoloxía OTA Observación do traballo diario na aula EOE Expresión oral e escrita 

CD Competencia dixital CdC Caderno de clase CA Comunicación audiovisual 

CAA Competencia aprender a aprender Rub Rúbricas: producións do alumnado TIC Tecnoloxías da información e da comunicación 

CSC Competencias sociais e cívicas EPCT Exposición e posta en común dos traballos de grupo EMP Emprendemento 

CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor PD Participación nos debates EC Educación cívica 

CCEC Conciencia e expresións culturais   PV Prevención da violencia 

    EV Educación e seguridade viaria 

 
 

Unidade 1.- O Antigo Réxime 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

B1-1.1. Extrae os trazos do Antigo Réxime dun texto proposto que os conteña. 
CCL CAA CSC CSIEE 

50 % 10 % 80 %  20 %    X X       

B1-1.2. Obtén e selecciona información escrita e gráfica relevante, utilizando 
fontes primarias ou secundarias, relativa ao Antigo Réxime. CCL CAA CSC CSIEE 

50 % 10 % 80 %  20 %    X X       

B1-2.1. Clasifica os trazos do Antigo Réxime en aspectos demográficos, 
económicos, políticos, sociais e culturais. CCL CAA CSC CSIEE 

50 % 10 % 80 %  20 %     X       

B1-2.2. Explica as transformacións do Antigo Réxime que afectan a economía, a 
poboación e a sociedade. CCL CAA CSC CSIEE 

50 % 15 % 80 %  20 %     X       

B1-2.3. Analiza a evolución dos trazos do Antigo Réxime do século XVII e do 
século XVIII. 

50 % 10 % 80 %  20 %    X X       

B1-3.1. Describe as características do parlamentarismo inglés a partir de fontes 
históricas. . CCL CAA CSC CSIEE 

50 % 10 % 80 %  20 %     X    X   

B1-3.2. Distingue as revolucións inglesas do século XVII como formas que 
promoven o cambio político do Antigo Réxime. . CCL CAA CSC CSIEE 

50 % 15 % 80 %  20 %         X   

B1-4.1. Enumera e describe as ideas da Ilustración e as ideas do Liberalismo do 
comezo do século XIX. CCL CAA CSC CSIEE 

50 % 10 % 80 %  20 %         X   

B1-5.1. Sitúa en mapas de Europa os diversos países ou reinos en función dos 
conflitos nos que interveñen. CSC CSIEE 

100 % 5 % 80 %  20 %      X      

B1-7.1. Elabora mapas conceptuais que explican os trazos característicos do 
Antigo Réxime. CAA CSC CSIEE. 

50 % 5 % 80 %  20 %    X  X      
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Unidade 2.- A Revolución Industrial 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific.. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

B2-1.1. Identifica as causas da Primeira Revolución Industrial. CAA CSC CSIEE 50 % 20 % 80 %  20 %    X        

B2-3.1. Sinala os cambios sociais máis relevantes do século XIX asociándoos ao 
proceso da Revolución Industrial. CCL CAA CSC  

50 % 15 % 80 %  20 %    X X    X   

B2-3.3. Identifica en imaxes os elementos propios da vida nunha cidade industrial 
do século XIX. CCL CAA CSC  

50 % 5 %   100 %     X       

B2-4.1. Localiza nun mapa os países industrializados e as súas rexións industriais. 
CAA CSC CSIEE 

80 % 15 %   100 %      X      

B2-5.1. Compara as correntes de pensamento social da época da Revolución 
Industrial: socialismo utópico, socialismo científico e anarquismo. CAA CSC 

50 % 15 % 80 %  20 %    X X    X   

B2-6.1. Explica as causas e consecuencias das crises económicas e as súas 
posibles solucións a partir de fontes históricas. CCL CAA CSC CSIEE 

50 % 10 % 80 %  20 %    X X       

B2-6.2. Analiza aspectos que expliquen o desenvolvemento económico do sector 
industrial dos primeiros países industrializados, a partir de fontes historiográficas. 
CCL CAA CSC CSIEE 

50 % 20 % 80 %  20 %    X X       

B2-6.3. Comenta mapas que expliquen a evolución da extensión redes de 
transporte: ferrocarril, estradas e canles. CCL CAA CSC CSIEE 

50 % 10 % 80 %  20 %     X X      
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Unidade 3.- Revolucións liberais e nacionalismo 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

B3-1.1. Realiza eixos cronolóxicos que inclúan diacronía e sincronía dos 
acontecementos da primeira metade do século XIX. CMCCT CAA CSC CSIEE 

50 %  5 %    100 %   X  X X     

B3-3.1. Explica as causas da Revolución francesa de 1789. CCL CAA CSC CSIEE 50 % 20 % 80 %  20 %    X X    X   

B3-3.2. Explica esquematicamente o desenvolvemento da Revolución francesa. 
CCL CAA CSC CSIEE 

50 % 15 % 80 %  20 %    X X     x  

B3-4.1. Identifica nun mapa histórico a extensión do Imperio Napoleónico. CCL 
CAA CSC CSIEE 

100 % 5 %   100 %      X X     

B3-5.1. Analiza as ideas defendidas e as conclusións do Congreso de Viena 
relacionándoas coas súas consecuencias. CAA CSC CSIE 

50 % 15 % 80 %  20 %    X X    X   

B3-6.1. Compara as causas e o desenvolvemento das revolucións de 1820, 1830 e 
1848. CCL CAA CSC CSIEE 

50 % 15 % 80 %  20 %    X X    X   

B3-7.1. Describe e explica a unificación de Italia e a unificación de Alemaña a partir 
de fontes gráficas. CCL CAA CSC CSIEE 

50 % 15 % 80 %  20 %     X X   X   

B3-8.1. Establece as características propias da pintura, a escultura e a arquitectura 
do Neoclasicismo e o Romanticismo a partir de fontes gráficas. CCL CAA CSC 
CSIEE CEC 

50 % 5 %   100 %     X X X     

B3-9.1. Realiza un friso cronolóxico explicativo da independencia das colonias 
hispanoamericanas ao comezo do século XIX. CMCCT CAA CSC CSIEE 

70 % 5 %    100 %     X X     

 
 

Unidade 4.- Os cambios sociais. Orixe e desenvolvemento do movemento obreiro 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

B2-3.1. Sinala os cambios sociais máis relevantes do século XIX asociándoos ao 
proceso da Revolución Industrial. CCL CAA CSC CSIEE 

50 % 30 % 80 %  20 %     X    X   

B2-3.3. Identifica en imaxes os elementos propios da vida nunha cidade industrial 
do século XIX. CCL CAA CSC CSIEE 

50 % 10 % 80 %  20 %     X X X  X X  

B2-6.1. Compara as correntes de pensamento social da época da Revolución 
Industrial: socialismo utópico, socialismo científico e anarquismo. CCL CAA CSC 

50 % 30 % 80 %  20 %     X    X   

B2-6.2. Distingue e explica as características dos tipos de asociacionismo obreiro. 
CCL CAA CSC 

50 % 30 % 80 %  20 %     X       
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Unidade 5.- As grandes potencias. 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

B4-1.1. Realiza un diagrama explicando cadeas causales e procesos dentro do 
período “finais do século XIX e comezos do XX”. CCL CMCCT CAA CSC CSIEE 

50 % 10 %    100 %   X X X X     

B4-2.1. Elabora un eixe cronolóxico con feitos que explican a evolución durante a 
segunda metade do século XIX de Inglaterra, Francia, Alemaña, o Imperio 
Austrohúngaro, Rusia, os Estados Unidos e Xapón. CMCCT CAA CSC 

50 % 10 %    100 %   X  X X     

B4-2.2. Explica a partir de imaxes as características que permiten identificar a 
Inglaterra Vitoriana. CCL CAA CSC CSIEE 

50 % 5 %   100 %      X X     

B4-2.3. Analiza textos relativos á época de Napoleón III en Francia. CCL CAA CSC 
CSIEE 

50 % 5 %   100 %    X X       

B4-2.4. Identifica e explica razoadamente os feitos que converten a Alemaña 
durante o mandato de Bismarck nunha potencia europea. CCL CAA CSC CSIEE 

50 % 10 % 80 %  20 %    X X       

B4-3.1. Identifica e explica razoadamente as causas e as consecuencias da 
expansión colonial da Segunda Metade do século XIX. CCL CAA CSC CSIEE 

50 % 30 % 80 %  20 %    X X       

B4-4.1. Describe as alianzas dos países máis destacados durante a Paz Armada. 
CCL CAA CSC CSIEE 

50 % 30 % 80 %  20 %    X X       

 
 

Unidade 6.- Segunda revolución industrial e imperialismo. 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

B2-1.2. Explica razoadamente a evolución cara á II Revolución Industrial. CAA 
CSC CSIEE 

50 % 20 % 80 %  20 %     X       

B2-2.1. Analiza comparativa e esquematicamente as dúas Revolucións Industriais. 
CCL CAA CSC CSIEE 

50 % 20 % 80 %  20 %    X X X      

B4-1.1. Realiza un diagrama explicando cadeas causais e procesos dentro do 
período “finais do século XIX e comezos do XX”. CCL CMCCT CD CAA CSC 
CSIEE 

50 % 10 %   100 %      X X     

B4-2.1. Elabora un eixe cronolóxico con feitos que explican a evolución durante a 
segunda metade do século XIX de Inglaterra, Francia, Alemaña, Imperio 
Austrohúngaro, Rusia, Estados Unidos e Xapón. CCL CAA CSC CSIEE 

50 % 10 %   100 %    X  X X     

B4-3.1. Identifica e explica razoadamente as causas e as consecuencias da 
expansión colonial da Segunda Metade do século XIX. CMCCT CAA CSC CSIEE 

50 % 10 % 80 %  20 %    X X X      

B4-3.2. Localiza nun mapamundi as colonias das distintas potencias imperialistas. 
CMCCT CAA CSC CSIEE 

50 % 30 % 80 %  20 %    X  X X     
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Unidade 7.- A primeira guerra mundial. 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

B4-5.1. Identifica a partir de fontes históricas ou historiográficas as causas da I 
Guerra Mundial. CCL CSC CSIEE  

50 % 20 % 80 %  20 %    X        

B4-6.1. Analiza e explica as distintas etapas da Gran Guerra a partir de mapas 
históricos. CCL CAA CSC CSIEE  

50 % 20 % 80 %  20 %     X X      

B4-7.1. Extrae conclusións de gráficos e de imaxes sobre as consecuencias da I 
Guerra Mundial. CCL CMCCT CAA CSC CSIEE  

50 % 20 % 80 %  20 %     X X   X X  

B5-3.1. Explica os acordos dos Tratados de Paz da I Guerra Mundial e analiza as 
súas consecuencias a curto prazo. CCL CAA CSC CSIEE. 

50 % 20 % 80 %  20 %     X       

B5-3.2. Analiza o papel que xoga a Sociedade de Nacións nas relacións 
internacionais, a partir de fontes históricas. CCL CAA CSC CSIEE 

50 % 20 % 80 %  20 %    X X       

 
 

Unidade 8.- A revolución rusa e a URSS. 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

B5-2.1. Identifica e explica algunhas das causas da Revolución Rusa de 1917. 
CCL CAA CSC 

50 % 50 % 80 %  20 %    X X    X   

B5-2.2. Compara a Revolución Rusa de febreiro de 1917 coa de outubro de 1917. 
CCL CAA CSC CSIEE 

50 % 50 % 80 %  20 %    X X    X   

 
 

Unidade 9.- A economía de entreguerras e a Gran Depresión. 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

B5-1.1. Explica as características do período de Entreguerras a partir de 
manifestacións artísticas e culturais de comezos do século XX 

50 % 30 % 80 %  20 %     X X      

B5- 4.1. Interpreta imaxes da Gran Depresión 50 % 30 % 80 %  20 %     X X      

B5-4.2. Comenta gráficas que explican a crise económica de 1929. 50 % 40 % 80 %  20 %     X X      
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Unidade 10.- O ascenso dos totalitarismos fascista e nazi. 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

B5-1.1. Explica as características do período de Entreguerras a partir de 
manifestacións artísticas e culturais de comezos do século XX. CCL CAA CSC 
CSIEE 

50 % 40 % 80 %  20 %     X X      

B5-5.1. Compara o fascismo italiano e o nazismo alemán. CCL CD CAA CSC 
CSIEE 

50 % 40 % 80 %  20 %     X X      

B5-5.2. Distingue símbolos dos fascismos europeos da primeira metade do século 
XX CCL CD CAA CSC CSIEE 

50 % 20 % 80 %  20 %     X X      

 

Unidade 11.- A segunda guerra mundial. 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

B5-6.1. Identifica e explica as causas desencadeantes da II Guerra Mundial a partir 
de fontes históricas. CCL CD CAA CSC CSIEE 

50 % 25 % 80 %  20 %    X X    X   

B5-6.2. Explica as etapas da II Guerra Mundial tanto na fronte europea como na 
guerra do Pacífico. CCL CD CAA CSC CSIEE 

50 % 20 % 80 %  20 %     X     X  

B5-6.3. Analiza o desenvolvemento da II Guerra Mundial a partir de mapas 
históricos. CCL CD CAA CSC CSIEE 

50 % 10 % 80 %  20 %      X X     

B5-7.1. Describe as consecuencias da II Guerra Mundial. CCL CAA CSC CSIEE 50 % 25 % 80 %  20 %     X    X   

B5-8.1. Analiza imaxes que explican o Holocausto levado a cabo pola Alemaña 
Nazi. CCL CAA CSC CS 

50 % 10 %   100 %      X X   X  

B5-8.2. Sintetiza textos que explican a intervención da ONU nas relacións 
internacionais e asuntos de descolonización. CCL CAA CSC CSIEE 

50 % 10 % 80 %  20 %    X X    X   

 

Unidade 12.- A guerra fría e a política de bloques. 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

B6-1.1. Localiza nun mapa os países que forma o bloque comunista e capitalista. 
CCL CMCCT CAA CSC CSIEE 

50 % 20 % 80 %  20 %     X X   X X  

B6-2.1. Identifica e explica os conflitos da Guerra Fría a partir dun mapa histórico. 
CCL CMCCT CAA CSC CSIEE 

50 % 60 % 80 %  20 %    X X X   X   

B6-3.1. Selecciona símbolos e imaxes que se identifican co mundo capitalista e o 
mundo comunista. CCL CAA CSC CSIEE 

50 % 20 %   100 %     X    X   
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Unidade 13.- Evolución dos bloques nun mundo bipolar. 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

B6-4.1. Explica algunhas características da economía capitalista a partir de 
gráficas. CMCCT CAA CSC CSIEE 

50 % 10 % 80 %  20 %     X X   X   

B6-4.2. Establece razoada e comparativamente as diferenzas entre o mundo 
capitalista e o mundo comunista. CMCCT CAA CSC CSIEE 

50 % 10 % 80 %  20 %     X    X   

B6-5.2. Identifica formas políticas do mundo occidental e do mundo comunista. 
CCL CMCCT CAA CSC CSIEE 

50 % 10 % 80 %  20 %      X   X   

B8-1.1. Localiza nun mapa as repúblicas exsoviéticas e os diferentes países 
formados tras a caída do muro de Berlín. CCL CD CAA CSC CSIEE 

50 % 5 %   100 %      X      

B8-1.2. Elabora un eixe cronolóxico que ordena os acontecementos que explican a 
desintegración da URSS formación da CEI e o xurdimento das repúblicas 
exsoviéticas. CCL CD CAA CSC CSIEE 

50 % 5 %   100 %     X       

B8-2.1. Describe os trazos políticos e socioeconómicos da URSS desde a época 
de Breznev ata a de Gorbachov. CCL CAA CSC CSIEE 

50 % 10 % 80 %  20 %     X       

B8-3.1. Elabora un cadro sinóptico sobre a situación política e económica das 
repúblicas exsoviéticas e a CEI-Federación Rusa. CD CAA CSC CSIEE 

50 % 5 %    100 %   X X X X  X   

B8-4.2. Explica as novas relacións das repúblicas exsoviéticas con Europa 
occidental. CSC CSIEE 

50 % 5 % 80 %  20 %     X    X   

B8-6.1. Realiza unha procura guiada en Internet para explicar de xeito razoado a 
disolución do bloque comunista. CD CSC CSIEE 

50 % 10 %   100 %     X       

B9-2.1. Identifica razonadamente as características e símbolos do Estado do 
Benestar. CCL CSC CSIEE 

50 % 10 % 80 %  20 %    X X  X     

B9-3.1. Elabora eixos cronolóxicos sobre o proceso de construción da Unión 
Europea CCL CAA CSC CSIEE 

50 % 5 %    100 %   X  X X     

B9-4.1. Relaciona razoadamente as Institucións da Unión Europea cos obxectivos 
que esta persegue. CCL CSC CSIEE 

50 % 5 % 80 %  20 %     X       

B9-6.1. Establece razoadamente as características e símbolos que explican 
aspectos singulares do capitalismo de Xapón e a área do Pacífico. CCL CAA CSC 
CSIEE 

50 % 5 %   100 %     X    X   

B10-5.1. Describe os principais movementos políticos, económicos, sociais e 
culturais da Hispanoamérica actual. 

50 % 5 %   100 %     X    X   
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Unidade 14.- Descolonización e Terceiro Mundo. 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

B7-1.1. Localiza nun mapa as zonas afectadas pola descolonización e os seus 
conflitos CMCCT CAA CSC CSIEE 

50 % 5 %   100 %      X X     

B7-2.1. Establece de forma razoada as distintas causas e feitos factores que 
desencadean e explican o proceso descolonización CCL CAA CSC CSIEE 

50 % 20 % 80 %  20 %    X X    X   

B7-2.2. Identifica e compara as características da descolonización de Asia e de 
África. CCL CAA CSC CSIEE 

50 % 20 % 80 %  20 %    X X       

B7-3.1. Analiza as características dos países do Terceiro Mundo a partir de 
gráficas. CCL CAA CSC CSIEE 

50 % 15 % 80 %  20 %     X X X     

B7-4.1. Explica as actuacións da ONU no proceso descolonizador a partir de 
fontes históricas CAA CSC CSIEE 

50 % 5 % 80 %  20 %    X X    X   

B7-5.1. Explica a evolución das relacións entre os países desenvolvidos e os 
países en vías de desenvolvemento, comparando a axuda internacional coa 
intervención neocolonialista CCL CAA CSC CSIEE 

50 % 15 % 80 %  20 %     X    X   

B7-6.1. Localiza nun mapa os Países do Terceiro Mundo. CMCCT CAA CSC 
CSIEE 

50 % 5 %   100 %    X X X X     

B7-6.2. Analiza textos e imaxes do Movemento de Países Non Aliñados e dos 
países subdesenvolvidos. CMCCT CAA CSC CSIEE  

50 % 10 % 80 %  20 %    X X X      

B7-7.1. Elabora liñas do tempo que interrelacionen feitos políticos, económicos e 
sociais dos países capitalistas, comunistas e do Terceiro Mundo. CCL CMCCT CD 
CAA CSC CSIEE 

50 % 5 %    100 %   X X X X     
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Unidade 15.- Xeopolítica do mundo actual. 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

B10-1.1. Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e obxectividade 
do fluxo de información existente en internet e outros medios dixitais. CSC CD 
CCL CAA 

50 % 10 % 80 %  20 %    X X       

B10-2.1. Realiza unha procura guiada en Internet sobre a ameaza terrorista, 
organizacións que a sustentan, actos máis relevantes (Nova York 11-S, Madrid 11-
M, Londres 7-X, etc.), os seus símbolos e repercusións na sociedade (a cidadanía 
ameazada, as asociacións de vítimas, a mediación en conflitos, etc.) e analiza e 
comunica a información máis relevante. CSC CD CCL CAA 

50 % 5 %   100 %    X X X X     

B10-3.1. Identifica os retos actuais da Unión Europea a partir de novas 
xornalísticas seleccionadas. CSC CCL CAA 

50 % 5 %   100 %    X X    X   

B10-3.2. Explica comparativamente os desaxustes que ten a Unión Europea na 
relación con outros países ou áreas xeopolíticas. CSC CCL CAA 

50 % 10 % 80 %  20 %    X X    X   

B8.5.1. Describe comparativamente a evolución política dos países de Europa 
central e oriental tras a caída do muro de Berlín. CSC CCL 

50 % 10 % 80 %  20 %    X X     X  

B8.5.2. Describe e analiza as causas, o desenvolvemento e as consecuencias da 
guerra dos Balcáns, nomeadamente en Iugoslavia CSC CCL 

50 % 10 % 80 %  20 %    X X       

B10-6.1. Enumera e explica os trazos económicos, políticos, relixiosos e sociais do 
mundo islámico e localiza nun mapa os países que forman na actualidade o mundo 
islámico. CCL CAA CSC CSIEE 

50 % 10 % 80 %  20 %    X X     X  

B10-7.1. Compara aspectos económicos, políticos, relixiosos e sociais entre os 
principais países do continente africano. CCL CAA CSC 

50 % 10 % 80 %  20 %    X X     X  

B10-8.1. Compara aspectos económicos, políticos, relixiosos e sociais de China e 
a India. CCL CAA CSC 

50 % 10 % 80 %  20 %    X X      
 
 

B10-8.2. Compara aspectos económicos, políticos, relixiosos e sociais entre países 
emerxentes de Asia e África. CCL CAA CSC 

50 % 10 % 80 %  20 %    X X       

B10-9.1. Elabora un breve informe sobre as relacións entre inmigración e 
globalización a partir de fontes históricas. CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE 

50 % 10 %    100 %   X X  X  X X  

 

 

Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

B10-1.1. Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e obxectividade 
do fluxo de información existente en internet e outros medios dixitais. 

50 % 30 %    100 %    X  X  X   

B10-1.2. Extrae conclusións de imaxes e material videográfico relacionados co 
mundo actual. . CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE 

50 % 30 %    100 %    X X X  X   

B10-9.1. Elabora un breve informe sobre as relacións entre inmigración e 
globalización a partir de fontes históricas. . CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE 

50 % 40 %    100 %   X X  X  X   
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12.- Temporalización. 
 

HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO 1º BAC - Curso 2019-2020 
 

Av. Mes Semana Unidade Didáctica 

1ª 

Setembro 
16 S - 20 S Presentación e introdución da materia. 

23 S - 27 S 
Unidade 1.- O Antigo Réxime. 

Outubro 

30 S - 04 O 

07 O - 11 O 
Unidade 2.- A revolución industrial. 

14 O - 18 O 

21 O - 25 O 

Unidade 3.- Revolucións liberais e nacionalismo. 
 

Proba de avaliación 

28 O - 01 N 

Novembro 

04 N - 08 N 

11 N - 15 N 

18 N - 22 N Unidade 4.- Os cambios sociais. Orixes e desenvolvemento do  
movemento obreiro. 25 N - 29 N 

Decembro 

02 D - 06 D Unidade 5.- As grandes potencias. Proba de avaliación. 
Proba de avaliación 

09 D - 13 D Unidade 6. Segunda Revolución Industrial e imperialismo. 
 

Proba de avaliación 
 

16 D - 20 D 

2ª 

Xaneiro 

06 X - 10 X 
Unidade 7.- A Primeira Guerra Mundial (1914-1919). 

13 X - 17 X 

20 X - 24 X 
Unidade 8.- A revolución rusa e a URSS. 

27 X - 31 X 

Febreiro 

03 F - 07 F 
Unidade 9.- A economía de entreguerras. A Gran Depresión. 
 

Proba de avaliación 
10 F - 14 F 

17 F - 21 F 

24 F – 28 F 
Unidade 10.- O ascenso dos totalitarismos fascista e nazi 

Marzo 

02 M - 06 M 

09 M - 13 M 
Unidade 11.- A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

16 M - 20 M 

23 M - 27 M Unidade 11.- A Guerra Fría. 
 

Proba de avaliación 

Abril 

30 M - 03 A 

3ª 

13 A - 17 A 
Unidade 13.- Evolución dos bloques nun mundo bipolar. 

20 A - 24 A 

27 A - 01 M 
Unidade 14.- Descolonización e Terceiro Mundo. 
 

Proba de avaliación 

Maio 

04 M - 08 M 

11 M - 15 M 

18 M - 22 M 
Unidade 15.- Xeopolítica do mundo actual. 

25 M - 29 M 

Xuño 

01 X - 05 X Unidade 16.- Globalización, crise e cambios socioculturais. 
 

Proba de avaliación 08 X - 12 X 

15 X - 19 X Probas de avaliación final 

22 X - 26 X Avaliación final ordinaria 
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2º BAC - HISTORIA DE ESPAÑA. 

 
Introdución. 

 
 Un dos obxectivos fundamentais da materia de Historia de España é o coñecemento e a comprensión dos 
feitos e procesos históricos desenvolvidos desde a Prehistoria ata os nosos días, un marco temporal moi amplo 
que impide achegarse a todos eles con mesmo nivel de profundidade. 
 
 No tratamento desta materia resulta de vital importancia o manexo de moi diferentes fontes de información, 
destacando as primarias como fonte de coñecemento que o alumnado debe analizar e comentar para 
reconstruír os feitos e procesos históricos. Complemento de grande interese son tamén as fontes documentais 
audiovisuais e cinematográficas para complementar a visión de períodos históricos ou feitos máis puntuais. 
 
 A materia de Historia de España constitúe un destacado eixe vertebrador para o coñecemento da 
sociedade, xa que contempla a realidade humana e social desde unha perspectiva integradora e global, visión 
que se complementa coas achegas doutras disciplinas como a Historia da Arte, a Economía, a Socioloxía ou a 
Ecoloxía. 
 
 Neste curso trátanse aspectos históricos dos que algúns deles xa son coñecidos polo alumnado desde a 
Educación Secundaria e outros resultan novos. No primeiro caso trátase de afondar nos coñecementos xa 
adquiridos e, no segundo, en abordar novas cuestións que deben resultar de interese para a súa formación. 
 
 A Historia desenvolve múltiples competencias, unhas de forma moi específica -a competencia social e 
cívica- e outras que tamén están moi presentes no traballo do alumnado: a competencia en ciencia e 
tecnoloxía, a de conciencia e expresións culturais, a dixital, a do sentido da iniciativa e espírito emprendedor, 
ademais daquelas que están presentes na maioría das materias do currículo de Secundaria: comunicación 
lingüística e aprender a aprender. Neste sentido, procúrase que, especialmente a través do deseño dos 
estándares de aprendizaxe, o alumnado traballe e adquira contidos de carácter transversal directamente 
relacionados coas materias destas disciplinas: a comprensión lectora, a expresión escrita e oral, a educación 
cívica e constitucional, o traballo con TIC e o emprendemento. 
 
 

1.- Obxectivos xerais do BAC e competencias clave en relación coa Historia de España de 2º BAC. 
 
 Con respecto aos obxectivos xerais do Bacharelato, a materia de Historia de España debe contribuír a 
desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

▪ a. Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 
responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, 
así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 
xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

▪ b. Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma 
e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, 
familiares e sociais. 

▪ c. Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar 
criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e 
impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia 
persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 

▪ d. Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

▪ e. Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega. 
▪ g. Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 
▪ h. Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 

históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e 
na mellora do seu contorno social. 

▪ i. Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas 
propias da modalidade elixida. 

▪ l. Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das 
condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a 
ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

▪ m. Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en 
equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

▪ n. Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación 
e enriquecemento cultural. 
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▪ p. Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 
conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 
 En canto ás competencias clave, nesta materia trabállanse, con diferente grao de intensidade, as seguintes: 

CSC. Competencia social e cívica. 
CCL. Competencia en comunicación lingüística. 
CAA. Competencia de aprender a aprender. 
CD. Competencia dixital. 
CMCCT. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
CCEC. Conciencia e expresións culturais. 
CSIEE. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
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2.- Programación das unidades didácticas. 
 

Obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe, competencias clave e carga horaria. 
 

Unidade 0.- A Historia. métodos e ferramentas propias. 

 

Obxect. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave 

▪ d 
▪ e 
▪ g 
▪ h 
▪ i 
▪ l 
▪ m 

1.- O tempo histórico. ▪ 1.1.Recoñecer a dimensión diacrónica e 
sincrónica nos acontecementos e procesos 
históricos. 

▪ 1.1.1.Sitúa acontecementos e procesos no tempo (diacronía) e aqueles que se 
producen ao mesmo tempo (sincronía). 

▪ 1.1.2.Elabora eixes cronolóxicos nos que situar acontecementos e procesos 
históricos. 

▪ 1.1.3.Manexa cadros cronolóxicos que permiten a análise da sincronía dos 
cambios políticos e socioeconómicos. 

▪ 1.1.4.Distingue entre causas de longa e curta duración, así como das 
consecuencias a curto e longo prazo. 

▪ CSC 
▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CMCCT 

▪ d 
▪ e 
▪ g 
▪ h 
▪ i 
▪ l 
▪ m 

2.- As fontes de información. ▪ 2.1.Localizar, seleccionar e analizar 
información escrita, gráfica e audiovisual 
utilizando fontes primarias e secundarias. 

▪ 2.1.1.Analiza e comenta textos, mapas, gráficos, estatísticas e imaxes. 
▪ 2.1.2.Elabora resumos, esquemas, mapas conceptuais, informes e sínteses. 
▪ 2.1.3.Mostra interese polo rigor e pola obxectividade na busca e na 

interpretación da información histórica. 
▪ 2.1.4.Relaciona fontes de información diversa como explicativas de procesos 

históricos complexos. 
▪ 2.1.5.Mostra capacidade crítica á hora de analizar distintas interpretacións 

históricas. 
▪ 2.1.6.Demostra a capacidade de relacionar novos conceptos con outros xa 

traballados e adquiridos anteriormente. 
▪ 2.1.7.Mostra interese por coñecer os antecedentes históricos máis directamente 

relacionados co mundo contemporáneo. 
▪ 2.1.8.Traballa con rigor e obxectividade na busca e interpretación da información 

histórica. 
▪ 2.1.9.Entende que é necesaria a formación histórica para adoptar unha posición 

social crítica propia. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 
▪ CD 

▪ d 
▪ e 
▪ g 
▪ h 
▪ i 
▪ l 
▪ m 

3.- Vocabulario específico da 
materia. 

▪ 3.1.Utilizar o vocabulario histórico e artístico 
con precisión. 

▪ 3.1.1. Define termos e conceptos específicos de cada unidade. 
▪ 3.1.2.Emprega correctamente o vocabulario específico dos contidos históricos 

traballados. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 
▪ CD 
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Unidade 1.- Hispania e Gallaecia na antigüidade [desde as orixes ata o século VIII]. Carga horaria 5 sesións 

Presentación 
 

Nesta unidade trabállase: 

▪ As orixes do poboamento peninsular e os vestixios das primeiras culturas. 
▪ As principais culturas prerromanas de Hispania e de Gallaecia. 
▪ O impacto da romanización na península ibérica. 
▪ A chegada e asentamento de pobos de orixe xermánica no territorio peninsular. 

Obxect. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ m 
▪ n 
▪ p 

1.- As primeiras culturas. 
 
1.1.- Os inicios do poboamento 

peninsular. 
1.2.- Colonización de pobos do 

Mediterráneo oriental. 
1.3.- A Idade do Ferro. 
1.4.- Os pobos prerromanos. 
1.5.- O dominio cartaxinés. 

▪ 1.1.Comprender a dificultade de coñecer as 
orixes do poboamento peninsular e coñecer 
os vestixios das primeiras culturas 
peninsulares. 

▪ 1.1.1.Comprende a dificultade de coñecer as orixes do poboamento peninsular e 
os vestixios das primeiras culturas. 

▪ 1.1.2.Diferencia as orixes míticas das culturas e pobos peninsulares dos 
coñecementos obtidos a través de fontes científicas e históricas. 

▪ 1.1.3.Coñece as principais culturas prerromanas de Hispania e de Gallaecia. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 
▪ CCEC 

 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ m 
▪ g 
▪ n 
▪ p 

2.- A romanización. 
 
2.1.- A Hispania romana. 
2.2.- A Gallaecia romana. 

▪ 1.2. Valorar o impacto da romanización na 
península ibérica e recoñecer algúns dos 
máis destacados vestixios da civilización 
romana. 

▪ 1.2.1.Describe as etapas da conquista romana de Hispania e Gallaecia. 
▪ 1.2.2.Identifica e valora as transformacións do hábitat, así como as 

consecuencias económicas e sociais da romanización. 
▪ 1.2.3.Analiza e comenta o impacto cultural da presenza de Roma en Hispania e 

Gallaecia. 
▪ 1.2.4.Selecciona algunha obra do legado romano e comenta o seu impacto. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 
▪ CCEC 
▪ CD 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ m 
▪ g 
▪ n 
▪ p 

3.- Os reinos xermánicos. 
 
3.1.- O reino dos suevos en 

Gallaecia. 
3.2.- O reino dos visigodos. 

▪ 1.3.Comprender e valorar a chegada e 
asentamento de pobos de orixe xermánica 
no territorio peninsular. 

▪ 1.3.1.Identifica os principais pobos xermánicos que penetraron en Hispania. 
▪ 1.3.2.Analiza e comenta os trazos do reino suevo de Gallaecia. 
▪ 1.3.3.Explica a organización e dificultades do reino visigodo en Hispania. 
▪ 1.3.4.Elabora un eixe cronolóxico no que sitúe os principais acontecementos 

comprendidos entre o inicio da conquista romana e a fin dos reinos xermánicos. 

▪ CAA 
▪ CCL 
▪ CCEC 
▪ CD 
▪ CMCCT 
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Unidade 2.- Al-Ándalus e os reinos cristiáns medievais [séculos VIII - XV]. Carga horaria 8 sesións 

Presentación 
 

Nesta unidade trabállase: 

▪ As singularidades da convivencia de cristiáns e musulmáns durante a Idade Media peninsular. 
▪ O avance e rápido dominio musulmán na península despois de 711. 
▪ O modelo social, económico e cultural dos reinos cristiáns en contraste co modelo dos reinos e territorios musulmáns. 
▪ O desenvolvemento económico e cultural alcanzado pola sociedade hispana de al-Ándalus. 
▪ Os vestixios máis destacados da civilización musulmá presentes na actualidade. 
▪ A orixe, evolución e características das diferentes unidades territoriais que se foron configurando na península Ibérica. 
▪ A especificidade do reino de Galicia durante a Idade Media. 
▪ O Camiño de Santiago como vía cultural e artística e os estilos que se configuraron ao seu arredor: o Románico e o Gótico. 

Obxect. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ m 
▪ g 
▪ n 

1.- O esplendor de al-Ándalus e a 
formación dos reinos cristiáns. 

 
1.1.- Conquista e ocupación islámica. 
1.2.- Emirato e califato de Córdoba. 
1.3.- A orixe dos reinos cristiáns. 
1.4.- Reconquista e repoboación. 
1.5.- As campañas de Almanzor e a fin 

do califato de Córdoba. 
1.6.- A presenza musulmá en Galicia. 

▪ 2.1.Coñecer os trazos e evolución do 
dominio musulmán e a orixe dos reinos 
cristiáns. 

▪ 2.1.1. Explica o inicio e evolución da conquista musulmá da península ibérica 
▪ 2.1.2.Caracteriza as etapas do dominio musulmán e resume os cambios 

económicos, sociais e culturais de al-Ándalus. 
▪ 2.1.4.Comprende a orixe dos reinos cristiáns e sintetiza a súa evolución. 
▪ 2.1.4.Analiza a presenza musulmá en Galicia. 
▪ 2.1.5.Selecciona unha obra de arte islámica e comenta os seus valores e 

características. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 
▪ CCEC 
▪ CD 

 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ m 
▪ g 
▪ n 

2.- A expansión cristiá e a fin de al-
Ándalus. 

 
2.1.- Taifas, parias e reinos cristiáns. 
2.2.- A loita contra os almorábides. 
2.3.- Creación da Coroa de Aragón e 

independencia de Portugal. 
2.4.- A loita contra os almohades. 
2.4.- Creación da Coroa de Castela e 

conquista de Andalucía e 
Levante. 

2.5.- Cartas de poboamento, doazóns 
e repartimentos. 

2.6.- A expansión catalano-aragonesa. 
2.7.- O reino nazarí de Granada. 

▪ 2.2.Explicar a evolución e expansión dos 
reinos cristiáns 

▪ 2.2.1.Identifica as unidades políticas que se foron configurando no territorio 
cristián reconquistado. 

▪ 2.2.2.Explica os sistemas de repoboación cristiá e as súas consecuencias. 
▪ 2.2.3.Analiza as consecuencias das invasións musulmás de almorábides e 

almohades. 
▪ Representa unha liña do tempo desde 711 ata 1492 situando nunha ringleira os 

principais acontecementos relativos a al-Ándalus e noutra os relativos aos reinos 
cristiáns. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 
▪ CD 
▪ CMCCT 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ m 

3.- Sociedade e monarquía feudal. 
 
3.1.- A sociedade feudal. 
3.2.- A monarquía feudal. 
3.3.- Do proceso de ruralización ao 

desenvolvemento urbano e 
comercial. 

▪ 2.3.Coñecer os trazos básicos da 
economía, sociedade e política da época 
feudal. 

▪ 2.3.1.Identifica e caracteriza os trazos básicos do feudalismo peninsular. 
▪ 2.3.2.Elabora un cadro-síntese coas características dos grupos sociais no 

feudalismo. 
▪ 2.3.3.Explica a orixe e características do réxime señorial e da monarquía feudo-

vasalática. 
▪ 2.3.4. Compara a organización política da Coroa de Aragón e a de Castela ao 

remate da Idade Media. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 

▪ a 4.- A crise dos séculos XIV e XV. ▪ 2.4.Identificar os problemas políticos, ▪ 2.4.1.Describe as causas da crise demográfica do século XIV e valora as súas ▪ CSC 
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▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ m 

4.1.- A crise demográfica e a Peste 
Negra. 

4.2.- Crise e recuperación económica. 
4.3.- Crise política e revoltas 

nobiliarias. 
4.4.- Crise e revoltas sociais. 

sociais e demográficos de finais da Idade 
Media 

consecuencias. 
▪ 2.4.2.Sintetiza as crises políticas dos reinos cristiáns e as guerras orixinadas. 
▪ 2.4.3.Identifica os principais focos de tensión social e describe as súas 

características. 

▪ CAA 
▪ CCL 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ m 
▪ g 
▪ p 

5.- A Galicia medieval. 
 
5.1.- Un reino sen rei. 
5.2.- Os señores de Galicia. 
5.3.- As peregrinacións a Compostela. 
5.4.- Reactivación da vida urbana. 
5.5.- As dificultades do século XIV. 
5.6.- A revolta dos irmandiños. 

▪ 2.5.Sintetizar os trazos específicos da 
Galicia medieval 

▪ 2.5.1.Identifica e valora a evolución política do reino de Galicia na Idade Media. 
▪ 2.5.2.Explica e valora as consecuencias da existencia dos foros. 
▪ 2.5.3.Valora o fenómeno das peregrinacións a Compostela. 
▪ 2.5.4.Busca información para elaborar un breve dossier sobre a revolta 

irmandiña. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 
▪ CD 
▪ CCEC 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ m 
▪ g 
▪ n 
▪ p 

2.6. O Camiño de Santiago ▪ 2.6.Describir a orixe e evolución do Camiño 
de Santiago e as manifestacións culturais e 
artísticas con el vinculadas, especialmente 
a arte románica e gótica. 

▪ 2.6.1.Valora o Camiño de Santiago como vía cultural e artística. 
▪ 2.6.2.Describe as características dos estilos Románico e Gótico. 
▪ 2.6.3.Busca e selecciona unha obra románica e outra gótica para analizar e 

comentar as súas características e diferenzas. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 
▪ CD 
▪ CCEC 
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Unidade 3.- Os Reis Católicos e a Monarquía hispánica. Auxe e decadencia do imperio español [séculos XVI - XVII] Carga horaria 8 sesións 

Presentación 
 

Nesta unidade trabállase: 

▪ O reinado dos Reis Católicos como o tránsito da Idade Media á Idade Contemporánea e o inicio da formación do Estado moderno, coa transformación dos órganos 
de goberno e o reforzo da autoridade nos monarcas. 

▪ O proceso de exploración e conquista das terras descubertas en América e as súas consecuencias. 
▪ O modelo político instaurado polos monarcas Austrias na Monarquía hispánica. 
▪ Os distintos territorios que formaron parte da Monarquía hispánica nos séculos XVI e XVII. 
▪ A posición internacional da Monarquía hispánica, hexemónica no século XVI e de dificultades e guerras continuas no século XVII. 
▪ O papel de Galicia na política internacional dos monarcas Austrias. 
▪ O Humanismo renacentista e a Contrarreforma católica, así como os estilos artísticos da época. O Renacemento e o Barroco. 

Obxect. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ m 
▪ p 

1.- Os Reis Católicos. 
 
1.1.- Unión dinástica. 
1.2.- Pacificación dos reinos e 

sometemento dos señores 
feudais. 

1.3.- Dominación de Galicia. 
1.4.- Establecemento da Inquisición e 

expulsión dos xudeus. 
1.5.- Reorganización político- 

administrativa. 
1.6.- Ampliación territorial. 
1.7.- Descubrimento de América e 

reparto do mundo. 
1.8.- A política matrimonial e o 

problema sucesorio. 

▪ 3.1.Analizar o reinado dos Reis Católicos 
como unha etapa de transición entre a 
Idade Media e o Antigo Réxime 
destacando os trazos herdados e os feitos 
que marcan o camiño da modernidade. 

▪ 3.1.1. Define o concepto de unión dinástica e describe as características do 
novo tipo de goberno establecido polos RR CC. 

▪ 3.1.2.Analiza a actuación dos RR CC en relación con Galicia. 
▪ 3.1.3.Analiza as consecuencias da ampliación territorial levada a cabo durante o 

seu reinado. 
▪ 3.1.4.Valora os acontecementos de 1492 e o reparto do novo mundo con 

Portugal. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ m 

2.- A Monarquía dos Austrias. 
 
2.1.-A Monarquía hispánica. Trazos 

xerais. 
2.2.- Carlos I e o Imperio universal. 
2.3.- A Monarquía católica de Felipe II. 
2.4.- A hexemonía dinástica de Felipe 

III. 
2.5.- Felipe IV e a loita polo 

mantemento da hexemonía. 
2.6.- Carlos II e o problema sucesorio. 

▪ 3.2.Coñecer os trazos xerais da Monarquía 
hispánica 

▪ 3.2.1.Describe as bases políticas, sociais, económicas da Monarquía hispánica 
nos séculos XVI e XVII. 

▪ 3.2.2.Destaca os feitos máis salientables dos reinados de Carlos I e Felipe II 
▪ 3.2.3.Caracteriza os reinado de Felipe III e Felipe IV, con especial atención ás 

propostas do Conde-Duque. 
▪ 3.2.4.Analiza a perda de hexemonía e o sistema de Westfalia-Pireneos e o 

problema sucesorio á morte de Carlos II. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ m 

3.- Conquista e explotación da 
América española. 
 
3.1.- A conquista da América española. 
3.2.- O goberno das Indias. 
3.3.- A explotación das Indias. 
3.4.- A evanxelización. 

▪ 3.3.Caracterizar as fases da conquista e os 
trazos da explotación das colonias 
americanas. 

▪ 3.3.1.Elabora un eixe do tempo coas fases da conquista americana e os feitos 
máis significativos. 

▪ 3.3.2.Explica o modelo de dominio e de explotación e as críticas formuladas 
contra ela. 

▪ 3.3.3.Valora o intercambio Europa-América a través da selección e comentario 
dalgún dos produtos intercambiados. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 
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▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ m 
▪ p 

4.- A Galicia dos Austrias. 
 
4.1.- Organización administrativa do 

Reino. 
4.2.- Galicia e a explotación das 

colonias. 
4.3.- Galicia e as guerras dos Austrias. 
4.4.- Sociedade agraria e novos 

cultivos. 

▪ 3.4.Coñecer os trazos e feitos máis 
significativos de Galicia durante os 
reinados dos monarcas da casa de 
Habsburgo 

▪ 3.4.1.Describe a organización administrativa do reino de Galicia. 
▪ 3.4.2.Analiza o papel de Galicia no contexto xeral das guerras da Monarquía 

hispánica. 
▪ 3.4.3.Valora a introdución en Galicia de produtos americanos e os seus efectos 

sobre a demografía e a sociedade. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ m 
▪ g 
▪ n 
▪ p 

5.Humanismo e Contrarreforma. 
 
5.1.- O Humanismo. 
5.2.- O Renacemento. 
5.3.- A Contrarreforma católica. 
5.4.- O Barroco. 

▪ 3.5.Identificar os trazos do Humanismo e 
da Contrarreforma e dos estilos artísticos 
do Renacemento e do Barroco. 

▪ 3.5.1.Caracteriza o movemento do Humanismo e da Contrarreforma no contexto 
xeral da súa época. 

▪ 3.5.2.Describe as características dos estilos do Renacemento e do Barroco. 
▪ 3.5.3.Busca e selecciona unha obra renacentista e outra barroca para analizar e 

comentar as súas características e diferenzas. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 
▪ CD 
▪ CCEC 
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Unidade 4.- A Monarquía borbónica no Antigo Réxime [século XVIII]. Carga horaria 8 sesións 

Presentación 
 

Nesta unidade trabállase: 

▪ Os trazos fundamentais que definen o Antigo Réxime hispano. 
▪ O modelo de organización que introduce a nova dinastía borbónica na Coroa de España. 
▪ O esforzo reformista iniciado polos ilustrados españois e galegos, así como as dificultades e limitacións con que se atoparon. 
▪ O impacto que a Revolución francesa de 1789 tivo sobre a sociedade e sobre a monarquía españolas. 
▪ As diferentes consecuencias que o novo modelo político centralista e uniforme tivo para os distintos reinos, señoríos e territorios peninsulares 
▪ A evolución da situación internacional da Monarquía borbónica española durante o século XVIII. 
▪ A situación de Galicia durante o século XVIII e os feitos máis destacables relacionados cos acontecementos da nova dinastía. 

Obxect. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ m 

1.- O Antigo Réxime: trazos básicos. 
 
1.1.- Un sistema económico 

predominantemente agrario. 
1.2. Réxime demográfico antigo. 
1.3.- Sociedade estamental. 
1.4.- Analfabetismo e relixiosidade. 
1.5.- Persistencia do réxime señorial. 
1.6.- Monarquía absoluta e soberanía 

real. 

▪ 4.1.Describir os trazos xerais do Antigo 
Réxime. 

▪ 4.1.1. Valora a persistencia dun sistema económico predominantemente agrario. 
▪ 4.1.2.Caracteriza o Antigo Réxime desde o punto de vista demográfico e social. 
▪ 4.1.3.Identifica os trazos da persistencia do réxime señorial. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ m 

2.- Os Borbóns e a Coroa de España 
no século XVIII. 

 
2.1.- Felipe V e o centralismo 

borbónico. 
2.2.- Fernando VI e o pacifismo. 
2.3.- Carlos III e o reformismo 

Ilustrado. 
2.4.- Carlos IV e o impacto da 

Revolución francesa. 

▪ 4.2.Analizar os cambios no modelo de 
organización política que introduce a nova 
dinastía e os feitos máis destacados do 
reinado dos primeiros monarcas Borbón en 
España. 

▪ 4.2.1.Analiza o cambio dinástico e as dificultades no inicio da nova dinastía. 
▪ 4.2.2.Describe as reformas do novo Estado borbónico. 
▪ 4.2.3. Destaca os feitos máis salientables dos reinados de Felipe V e Fernando 

VI. 
▪ 4.2.4.Caracteriza o reinado de Carlos III, con especial atención ás propostas das 

reformas ilustradas e as dificultades para levalas a cabo. 
▪  4.2.5.Analiza o reinado de Carlos IV no contexto dos sucesos iniciados coa 

Revolución de 1789. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ m 
▪ p 

3.A Galicia borbónica. 
 
3.1.- As realizacións dos Borbóns en 

Galicia. 
3.2.- Galicia e as guerras dos Borbóns. 
3.3.- Fidalgos e comerciantes. 
3.4.- A Ilustración en Galicia. 

▪ 4.3.Coñecer as principais realizacións dos 
Borbóns en Galicia e valorar o labor dos 
ilustrados galegos e das institucións máis 
destacadas. 

▪ 4.3.1.Identifica e describe as principais realizacións dos primeiros Borbóns en 
Galicia. 

▪ 4.3.2.Comenta o papel de fidalgos e comerciantes como grupos máis activos da 
sociedade galega do século XVIII. 

▪ 4.3.3.Identifica os principais ilustrados galegos e as súas propostas e valora as 
realizacións das principais institucións ilustradas galegas. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 
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Unidade 5.- Inicios e consolidación do réxime liberal [1788-1874]. Carga horaria 13 sesións 

Presentación 
 

Nesta unidade trabállase: 

▪ A natureza do cambio histórico que experimenta a sociedade e o Estado neste período. 
▪ A situación española deses momentos en relación coa situación internacional: o Imperio de Napoleón e a Europa dos Congresos. 
▪ Os factores que contribúen á especificidade da revolución liberal española. 
▪ As distintas ideoloxías políticas a comezos de XIX: absolutistas, liberais e reformistas (jovellanistas, afrancesados). 
▪ A transcendencia política e económica da independencia das colonias españolas de América. 
▪ As ideoloxías políticas dominantes e as minoritarias do século XIX en España. 
▪ As características do Estado liberal moderado en comparación con outros modelos de réxime representativo (progresista e democrático). 

Obxect. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ m 
▪ p 

1.- Crise do Antigo Réxime e revolución 
liberal. 

 
1.1.- Liberalismo: principios e 

institucións. 
1.2.- A crise da monarquía e a invasión 

napoleónica. 
1.3.- As Cortes de Cádiz e a Constitución 

de 1812. 
1.4.- A restauración de Fernando VII. 

1814-1833. 
1.5.- Independencia da América 

española. 
1.6.- Carlismo fronte a liberalismo. 

▪ 5.1.Identificar os principios e institucións 
do sistema liberal, coñecer o proceso da 
revolución liberal no contexto da guerra 
contra os franceses e as dificultades para 
a súa instalación definitiva. Coñecer os 
trazos do proceso de independencia das 
colonias americanas. 

▪ 5.1.1. Define os principios e institucións característicos do liberalismo. 
▪ 5.1.2.Valora a crise da monarquía española no contexto das guerras 

napoleónicas. 
▪ 5.1.3.Identifica os trazos e fases da guerra de independencia e a súa incidencia 

en Galicia. 
▪ 5.1.4.Coñece e valora o labor das Cortes de Cádiz. 
▪ 5.1.5.Sintetiza as fases políticas do reinado de Fernando VII e valora o 

enfrontamento entre absolutismo e liberalismo. 
▪ 5.1.6.Coñece os trazos e identifica as fases do proceso de independencia das 

colonias americanas. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ m 
▪ p 

2.- A construción do Estado liberal. 
 
2.1.- Liberalismo doutrinario: moderados 

e progresistas. 
2.2.- O réxime do Estatuto Real e o 

triunfo liberal. 1833-1836. 
2.3.- O réxime progresista de 1837. 

1836-1843. 
2.4.- O réxime moderado de 1845. 1843-

1868. 

▪ 5.2.Diferenciar as correntes do 
liberalismo e identificalas na súa 
aplicación concreta nas diferentes etapas 
do reinado de Sabela II. 

▪ 5.2.1.Describe os trazos do réxime do Estatuto Real e os acontecementos máis 
destacados do período. 

▪ 5.2.2.Sintetiza as fases políticas do reinado de Sabela II e valora o 
enfrontamento entre as diferentes correntes liberais, así como as dificultades 
provocadas polos carlistas. 

▪ 5.2.3.Valora as reformas económicas e políticas liberais en relación con Galicia. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ m 
▪ p 

3.- O Sexenio Democrático. 1868-1874. 
 
3.1.- Liberalismo democrático: 

demócratas e republicanos. 
3.2.- A Revolución de 1868. 
3.3.- A Monarquía democrática de 

Amadeo I. 1871-1873. 
3.4.- A Primeira República. 1873-1874. 
3.5.- O republicanismo en Galicia 

durante o Sexenio. 

▪ 5.3.Coñecer as ideoloxías políticas 
protagonistas de Sexenio e a súa 
actividade nas diferentes fases da etapa. 

▪ 5.3.1.Diferencia as ideoloxías políticas do Sexenio e as súas realizacións máis 
destacadas. 

▪ 5.3.2.Describe e valora os acontecementos de 1868 e as súas consecuencias. 
▪ 5.3.3.Valora a actividade dos republicanos galegos durante o Sexenio. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 

▪ a 4.- O modelo de Estado na España ▪ 5.4.Recoñecer e sintetizar as ▪ 5.4.1.Describe os trazos do modelo de Estado liberal en España. ▪ CSC 
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▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ m 
▪ g 

liberal. características do modelo de Estado na 
España liberal. 

▪ 5.4.2. Nomea os principais partidos políticos do período e identifica a súa 
ideoloxía. 

▪ 5.4.3.Elabora un eixe cronolóxico entre 1808 e 1874 no que sitúa os feitos máis 
significativos. 

▪ CAA 
▪ CCL 
▪ CCEC 
▪ CD 
▪ CMCCT 
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Unidade 6.- As transformacións socioeconómicas na España liberal. Carga horaria 8 sesións 

Presentación 
 

Nesta unidade trabállase: 

▪ Os cambios no modelo demográfico que se producen na sociedade española do século XIX e comezos do XX, así como as causas e destinos da emigración. 
▪ As consecuencias da revolución agraria liberal e das desamortizacións para os distintos sectores afectados. 
▪ As características e factores dos inicios da industrialización en España. 
▪ Os factores que interveñen nos desequilibrios territoriais do século XIX. 
▪ As ideoloxías de maior transcendencia no movemento obreiro e as principais organizacións. 
▪ As causas que levan á conflitividade social tanto no campo como nas cidades. 
▪ A orixe e características da reivindicación feminina. 

Obxect. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ m 
▪ p 

1.- Modernización demográfica e 
emigración. 

 
1.1.- Permanencia e cambios no modelo 

demográfico. 
1.2.- A emigración a América. 

▪ 6.1.Identificar os trazos dos modelos 
demográficos e dos movementos 
migratorios do século XIX e comezos do 
XX. 

▪ 6.1.1. Caracteriza os trazos do modelo demográfico antigo e os cambios 
orixinados no mesmo ao longo do século XIX. 

▪ 6.1.2.Identifica as causas e as consecuencias dos movementos migratorios. 
▪ 6.1.3.Valora a incidencia da emigración en Galicia. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 
▪ CCEC 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ m 
▪ p 

2.- As transformacións agrarias. 
 
2.1.- As desamortizacións. 
2.2.- Desigual evolución da agricultura 

en España. 
2.3.- A conflitividade agraria. 

▪ 6.2.Coñecer e valorar as propostas e 
realizacións dos gobernos liberais 
relacionadas coas transformacións 
agrarias 

▪ 6.2.1.Identifica e comenta os Obxect. básicos da reforma agraria liberal, 
destacando as actuacións relacionadas coa desamortización. 

▪ 6.2.2.Recoñece e caracteriza a desigual evolución da agricultura na España 
liberal. 

▪ 6.2.3.Caracteriza e valora a especificidade da desamortización en Galicia. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 
▪ CCEC 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ l 
▪ m 
▪ p 

3.- Atraso e desenvolvemento industrial. 
 
3.1.- A industrialización en España. 
3.2.- Fases do desenvolvemento 

económico de España. 
3.3.- A diversidade rexional na industria. 
3.4.- A formación do mercado interior. 
3.5.- O sistema bancario e financeiro. 

▪ 6.3.Caracterizar os sectores máis 
destacados dos inicios da 
industrialización da España liberal 

▪ 6.3.1.Identifica e describe os sectores máis destacados das principais zonas 
industrializadas. 

▪ 6.3.2.Valora a significación do ferrocarril na formación do mercado interior. 
▪ 6.3.3. Caracteriza a evolución dos sectores artesanais de Galicia e o papel da 

industria conserveira como industria de arrastre. 
▪ 6.3.4. Compara o desenvolvendo industrial español co dos países máis 

avanzados de Europa. 
▪ 6.3.5. Relaciona as dificultades do transporte e o comercio interior cos 

condicionamentos xeográficos. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 
▪ CCEC 
▪ CMCCT 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 

4.- Nova sociedade de clases e dominio 
burgués. 

 
4.1.- Os grupos tradicionais. 
4.2.- Os novos grupos. 

▪ 6.4.Comprender e valorar os novos 
criterios de organización social e o papel 
desempeñado polos diferentes grupos. 

▪ 6.4.1.Identifica e valora os cambios máis significativos que afectaron aos grupos 
tradicionais: a nobreza e o clero. 

▪ 6.4.2.Caracteriza e compara a situación do campesiñado andaluz e galego. 
▪ 6.4.3.Valora o papel que desempeñou a burguesía no proceso de cambio 

económico, social e cultural. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 
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▪ m 
▪ p 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ m 
▪ p 

5.- Conflitividade social e movemento 
obreiro. 

 
5.1.- As condicións de vida da clase 

traballadora. 
5.2.- A reacción contra as máquinas: o 

ludismo. 
5.3.- A protesta organizada: a folga. 
5.4.- Sociedades de resistencia e 

sindicatos de oficios. 
5.5.- As novas ideoloxías obreiras. 
5.6.- Sindicatos xerais e partidos 

obreiros. 
5.7.- A conflitividade urbana: os motíns 

de consumos. 
5.8.- A resposta da patronal e do Estado. 

▪ 6.5.Coñecer as ideoloxías de maior 
influencia no movemento obreiro e as 
principais organizacións, así como as 
causas e manifestacións da 
conflitividades rural e urbana. 

▪ 6.5.1. Identifica os trazos do anarquismo e do socialismo marxista e as 
principais institucións xurdidas en España baixo estas influencias. 

▪ 6.5.2.Analiza e comenta a situación do proletariado nos inicios da 
industrialización. 

▪ 6.5.3.Caracteriza a orixe e principais manifestacións da conflitividade agraria e 
urbana, destacando a situación do campesiñado galego. 

▪ 6.5.4.Explica a actitude das autoridades e da patronal ante as manifestacións 
obreiras. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ m 

6.- A reivindicación feminina. 
 
6.1.- A condición feminina. 
6.2.- Discriminación xurídica. 
6.3.- Discriminación política. 
6.4.- Discriminación laboral e salarial. 
6.5.- Asociacionismo e reivindicación 

laboral. 

▪ 6.6.Recoñecer a consideración social, 
xurídica e política da muller na España 
liberal. 

▪ 6.6.1.Sintetiza a condición feminina en todos os ámbitos da España 
decimonónica. 

▪ 6.6.2.Describe a situación da muller traballadora. 
▪ 6.6.3.Valora os inicios da incorporación da muller ao traballo extradoméstico 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 
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Unidade 7.- Estado e nación na Restauración borbónica [1874-1931]. Carga horaria 12 sesións 

Presentación 
 

Nesta unidade trabállase: 

▪ O sistema político da Restauración, o seu funcionamento e a súa evolución. 
▪ As causas que levaron á crise do sistema. 
▪ As causas que levaron á Ditadura e a fin do sistema constitucional e liberal. 
▪ As características da ditadura de Primo de Rivera e as súas similitudes e diferenzas co fascismo italiano. 
▪ As críticas que os rexeneracionistas facían ao sistema político da Restauración e as propostas de reforma política, social, económica e cultural. 
▪ A diversidade rexional e a súa evolución cara ao nacionalismo. 

Obxect. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ m 
▪ g 
▪ p 

1.- O Réxime da Restauración borbónica. 
 
1.1.- O reinado de Afonso XII. 1875-1885. 
1.2.- A rexencia de María Cristina de 

Habsburgo. 1885-1902. 
1.3.- A Galicia dos caciques. 

▪ 7.1. Caracterizar o sistema político 
da Restauración e o seu 
funcionamento. 

▪ 7.1.1. Identifica os principios do sistema canovista e a súa aplicación no 
sistema da quenda. 

▪ 7.1.2.Describe o sistema caciquil, con especial referencia a Galicia. 
▪ 7.1.3.Sintetiza os principais acontecementos do reinado de Afonso XII. 
▪ 7.1.4. Representa unha liña do tempo desde 1874 ata 1902 e sitúa nela 

os principais acontecementos históricos. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 
▪ CMCCT 
▪ CD 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ m 

2.- O reinado de Afonso XIII e a crise do 
sistema da Restauración. 1902-1931 

 
2.1.- Os inicios do reinado e as propostas 

de reforma. 1902-1916. 
2.2.- A quebra do sistema da 

Restauración. 1917-1923. 
2.3.- A ditadura de Primo de Rivera. 1923-

1930. 
2.4.- A fin da monarquía. 1930-1931. 

▪ 7.2.Analizar as causas da quebra 
do sistema político da 
Restauración. 

▪ 7.2.1.Valora os acontecementos do 98 e as súas consecuencias, 
destacando o papel dos rexeneracionistas. 

▪ 7.2.2.Coñece e analiza as causas e acontecementos máis destacados 
que provocaron a crise do sistema da Restauración. 

▪ 7.2.3.Analiza as forzas de oposición ao sistema, destacando a posición 
de republicanos e nacionalistas da periferia. 

▪ 7.2.4.Analiza as circunstancias que puxeron fin á ditadura e os intentos 
de proclamar a república. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ m 
▪ n 
▪ p 

3.- Nación e nacionalismos en España. 
 
3.1.- O nacionalismo español. 
3.2.- Rexionalismos e nacionalismos 

periféricos. 
3.3.- O catalanismo. 
3.4.- O nacionalismo vasco. 
3.5.- O galeguismo. 

▪ 7.3.Comprender a orixe e 
desenvolvemento dos movementos 
de reivindicación nacionalista. 

▪ 7.3.1.Define os diferentes conceptos de nación e identifica os trazos 
definidores da nación española para os conservadores e os demócratas. 

▪ 7.3.2.Describe as tendencias políticas máis destacadas e os procesos 
de formación dos nacionalismos periféricos en España, destacando o 
caso de Galicia 

▪ 7.3.3.Representa unha liña do tempo desde 1875 ata 1931 e sitúa nela 
os acontecementos máis significativos. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 
▪ CMCCT 
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Unidade 8.- Segunda República e Guerra Civil [1931-1939]. Carga horaria 10 sesións 

Presentación 
 

Nesta unidade trabállase: 

▪ As causas que levaron á proclamación da Segunda República. 
▪ As características principais do réxime republicano, así como os distintos partidos políticos que foron protagonistas do período republicano. 
▪ Os conflitos que se desenvolveron na España republicana e os grupos sociais afectados. 
▪ As causas do fracaso da experiencia republicana e o seu desenlace nunha Guerra Civil. 
▪ A evolución das operacións militares e o avance das frontes de guerra, así como os condicionamentos do seu desenlace 
▪ O diferente desenvolvemento político e social na España republicana e na España nacional. 
▪ A axuda estranxeira recibida en ambos bandos durante a Guerra. 
▪ O significado deste conflito para a evolución de España, así como as súas consecuencias. 

Obxect. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ m 
▪ g 
▪ n 

1.- A Segunda República. 
 
1.1.- A proclamación da República. 
1.2.- As forzas sociais e políticas na 

República. 
1.3.- O Bienio Reformista. Abril 1931-

novembro 1933. 
1.4.- O Bienio de Dereitas. Novembro 

1933-febreiro 1936. 
1.5.- A Fronte Popular. Febreiro-xullo 

1936. 
1.6.- A idade de prata da cultura española. 

Da xeración do 98 á do 36. 

▪ 8.1.Explicar e comprender a Segunda 
República como solución democrática ao 
afundimento do sistema da Restauración e 
diferenciar os sucesivos gobernos e as 
súas actuacións e dificultades. 

▪ 8.1.1. Explica o contexto de proclamación da Segunda República, as 
primeiras medidas tomadas polo novo goberno e as dificultades que 
xurdiron. 

▪ 8.1.2.Identifica as forzas de apoio e de oposición á República e valora a 
significación das reformas introducidas pola nova Constitución. 

▪ 8.1.3.Sintetiza as actuacións e dificultades do Bienio Reformista, do Radical-
Cedista e da Fronte Popular. 

▪ 8.1.4.Valora a Idade de Prata da cultura e amplía información a través da 
consulta da rede sobre algún aspecto concreto. 

▪ 8.1.5.Analiza os antecedentes da Guerra Civil 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 
▪ CCEC 
▪ CD 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ m 
▪ g 

2.- A Guerra civil. 
 
2.1.- A sublevación militar e a formación 

dos bandos. 
2.2.- A internacionalización do conflito. 
2.3.- A evolución da guerra. 
2.4.- A España republicana. 
2.5.- A España sublevada. 

▪ 8.2.Analizar a Guerra Civil, coas súas 
causas, desenvolvemento e consecuencias, 
diferenciando a situación nas dúas zonas 
en que quedou dividida España. 

▪ 8.2.1.Compara a evolución política, social e económica dos dous bandos 
enfrontados. 

▪ 8.2.2.Sintetiza as fases da Guerra desde o punto de vista militar. 
▪ 8.2.3.Analiza as consecuencias da derrota republicana e da vitoria dos 

sublevados. 
▪ 8.2.4. Relaciona a Guerra Civil española co contexto internacional. 
▪ 8.2.5. Representa unha liña do tempo desde 1931 ata 1939, e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 
▪ CD 
▪ CMCCT 
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Unidade 9.- España no franquismo [1939-1975]. Carga horaria 9 sesións 

Presentación 
 

Nesta unidade trabállase: 

▪ Os trazos ideolóxicos do franquismo e a procedencia da súa fundamentación ideolóxica. 
▪ A evolución económica e social da ditadura franquista. 
▪ A dualidade cultural existente na España franquista 
▪ O labor da oposición á ditadura. 

Obxect. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ m 

1.- Bases e apoios da ditadura franquista. 
 
1.1.- Leis Fundamentais. 
1.2.- Franco, caudillo de España. 
1.3.- Un reino sen rei. 
1.4.- O Movemento Nacional. 
1.5.- Unidade da patria e centralismo. 
1.6.- Nacionalcatolicismo. 
1.7.- Sindicalismo vertical. 
1.8.- Limitación dos dereitos individuais. 
1.9.- Subordinación da muller. 
1.10.- A democracia orgánica. 

▪ 9.1.Caracterizar a ideoloxía, os apoios e as 
bases do réxime franquista. 

▪ 9.1.1. Describe as bases e os apoios do franquismo. 
▪ 9.1.2. Analiza os principios do Movemento Nacional como fundamentación 

ideolóxica da ditadura. 
▪ 9.1.3.Describe os trazos da democracia orgánica. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ m 

2.- Unha longa posguerra. 1939-1959. 
 
2.1.- Da amizade cos fascismos ao 

illamento exterior ao recoñecemento 
internacional. 

2.2.- Da autarquía económica aos inicios 
da liberalización. 

2.3.- A represión dos vencidos. 

▪ 9.2.Analizar a etapa da posguerra no 
contexto interior e internacional. 

▪ 9.2.1.Sintetiza a posición de España durante a Segunda Guerra Mundial e 
as súas consecuencias. 

▪ 9.2.2.Analiza as dificultades económicas da posguerra. 
▪ 9.2.3.Explica a situación da oposición política durante a posguerra, tanto no 

interior coma no exterior de España. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 
▪ CMCCT 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ m 

3.- Desenvolvemento económico e 
inmobilismo político. 1959-1973. 

 
3.1.- Os Planos económicos. 
3.2.- Cambios sociais e forzas de 

oposición. 
3.3.- As relacións co exterior. 

▪ 9.3.Valorar o desenvolvemento económico 
dos anos 60 en contraste co inmobilismo 
político. 

▪ 9.3.1.Analiza e valora o Plano de Estabilización e as súas consecuencias. 
▪ 9.3.2.Comenta os cambios sociais consecuencia do desenvolvemento 

económico. 
▪ 9.3.3.Coñece e analiza a evolución das forzas de oposición ao franquismo. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 
▪ CMCCT 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ m 
▪ g 

4.- A agonía do franquismo. 1973-1975. 
 
4.1.- Crise económica e política. 
4.2.- O incremento das forzas de 

oposición. 
4.3.- Os problemas exteriores: a Marcha 

Verde. 
4.4.- Enfermidade e morte de Franco. 

▪ 9.4.Comprender as dificultades do 
franquismo provocadas pola crise 
económica, a oposición política e os 
problemas exteriores. 

▪ 9.4.1.Comprende as múltiples dificultades do franquismo nos seus últimos 
anos e identifica as máis destacadas. 

▪ 9.4.2.Analiza as diferentes posicións políticas ante a morte de Franco. 
▪ 9.4.3. Representa unha liña do tempo desde 1939 ata 1975, e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 
▪ CD 
▪ CMCCT 

▪ a 5.- A cultura española durante o ▪ 9.5. Coñecer a evolución da cultura ▪ 9.5.1.Caracteriza a cultura española durante o franquismo, diferenciando as ▪ CSC 
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▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ m 
▪ g 
▪ n 
▪ p 

franquismo. 
 
5.1.- A cultura no exilio. 
5.2.- A cultura oficial. 
5.3.- Unha cultura limitada: entre a 

represión e a disidencia. 
5.4.- A longa noite de pedra en Galicia. 

española, dentro e fóra de España durante 
a ditadura franquista 

manifestacións dentro e fóra do sistema. 
▪ 9.5.2. Describe a diversidade cultural do período, distinguindo as súas 

manifestacións. 
▪ 9.5.3. Procura información de interese e elabora unha breve exposición 

sobre a cultura do exilio durante o franquismo. 

▪ CAA 
▪ CCL 
▪ CD 
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Unidade 10.- España en democracia [1975-2015]. Carga horaria 12 sesións 

Presentación 
 

Nesta unidade trabállase: 

▪ O proceso de transición á democracia. 
▪ A España das autonomías. 
▪ A pluralidade e diversidade de realidades históricas que conforman a España actual. 
▪ Os desequilibrios territoriais e os diferentes graos de desenvolvemento existentes no Estado español. 
▪ As actuacións dos sucesivos gobernos democráticos. 
▪ A Galicia autonómica. 

Obxect. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ m 

1.- A transición democrática. 1975-1977. 
 
1.1.- Proclamación e coroación do rei 

Xoán Carlos I. 
1.2.- O primeiro goberno da Monarquía. 
1.3.- Adolfo Suárez e o inicio das 

reformas. 

▪ 10.1.Valorar o proceso de transición desde 
a ditadura á democracia. 

▪ 10.1.1.Coñece e valora o proceso da transición democrática. 
▪ 10.1.2. Explica as alternativas políticas que se propuñan tras a morte de 

Franco, e quen defendía cada unha. 
▪ 10.1.3.Analiza as medidas adoptadas polos primeiros gobernos da 

monarquía. 
▪ 10.1.4.Valora o inicio das reformas a partir do nomeamento de Adolfo 

Suárez como presidente de Goberno. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ m 

2.- A Constitución de 1978. 
 
2.1.- Trazos xerais. 
2.2.- Dereitos e deberes. 
2.3.- Os poderes do Estado. 

▪ 10.2.Coñecer e valorar os trazos básicos da 
actual Constitución. 

▪ 10.2.1. Explica o proceso de elaboración da Constitución de 1978. 
▪ 10.2.2. Analiza os principios reitores da Constitución de 1978. 
▪ 10.2.3.Diferencia e describe os poderes do Estado segundo a Constitución. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ m 

3.- Os gobernos de UCD. 
 
3.1.- Os gobernos de Adolfo Suárez. 

1977-1981. 
3.2.- O goberno de Leopoldo Calvo 

Sotelo. 1981-1982. 

▪ 10.3.Analizar a actuación dos gobernos de 
Adolfo Suárez e Leopoldo Calvo Sotelo 

▪ 10.3.1.Describe as principais actuacións políticas e económicas dos 
gobernos da UCD. 

▪ 10.3.2. Identifica as dificultades dos gobernos da UCD e a perda das 
eleccións. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ m 
▪ p 

4.- A creación do Estado das 
Autonomías. 

 
4.1.- Cataluña. 
4.2.- País Vasco. 
4.3.- Galicia. 

▪ 10.4.Comprender o proceso de formación 
do Estado das Autonomías, as súas 
dificultades e os diferentes ritmos de 
consecución da autonomía. 

▪ 10.4.1. Define o Estado das Autonomías dentro dun Estado de Dereito. 
▪ 10.4.2. Analiza e comenta a nova organización do Estado e os inicios da 

formación das actuais Comunidades Autónomas. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 

5.- Os gobernos socialistas de Felipe 
González. 

5.1.- Integración de España na política 
internacional. 

▪ 10.5.Coñecer as reformas máis 
significativas dos gobernos socialistas e 
valorar a consolidación do estado do 
benestar. 

▪ 10.5.1.Valora a significación do ascenso do socialismo ao poder. 
▪ 10.5.2.Sintetiza as reformas máis significativas dos seus gobernos. 
▪ 10.5.3.Valora o proceso de incorporación de España á Europa comunitaria 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 
▪ CMCCT 
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▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ m 

5.2.- O Estado do benestar. 
5.3.- Axuste e reactivación económica. 
5.4.- O cambio sociocultural. 
5.5.- Escándalos e desprestixio socialista. 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ m 

6.- Os gobernos conservadores de José 
María Aznar. 

 
6.1.- Crecemento, privatización e moeda 

única. 
6.2.- Reformas do programa conservador. 
6.3.- A guerra de Iraq e o terrorismo de 

carácter xihadista. 

▪ 10.6.Describir as principais actuacións dos 
gobernos do Partido Popular 

▪ 10.6.1.Identifica as reformas máis destacadas do programa conservador. 
▪ 10.6.2.Analiza o impacto do terrorismo xihadista e as súas consecuencias na 

política nacional. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 
▪ CMCCT 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ m 

7.- Os gobernos socialistas de José Luis 
Rodríguez Zapatero. 

 
7.1.- Reformas do programa socialista 
7.2.- Da bonanza á crise. 
7.3.- Cambios sociais. 
7.4.- A tregua de ETA e novos 

movementos sociais. 

▪ 10.7.Analizar as reformas do programa 
socialista 

▪ 10.7.1.Destaca as reformas sociais máis significativas dos gobernos de José 
Luis Rodríguez Zapatero. 

▪ 10.7.2.Valora o impacto da crise económica mundial de 2008. 
▪ 10.7.3.Caracteriza a sociedade española nos inicios do século XXI. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 
▪ CMCCT 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ m 

8.- Os gobernos conservadores de 
Mariano Rajoy. 

 
8.1.- Medidas contra a crise. 
8.2.- Os problemas de corrupción. 
8.3.- Novas forzas políticas. 
8.4.- Relevo na xefatura do Estado. 
8.5.- O novo mapa político. 

▪ 10.8.Enunciar e valorar a actuación dos 
gobernos conservadores do Partido 
Popular. 

▪ 10.8.1.Describe as actuacións máis destacadas do novo Goberno do Partido 
Popular. 

▪ 10.8.2.Valora os problemas do Goberno e o nacemento de novas forzas 
políticas. 

▪ 10.8.3. Elabora un eixe do tempo no que sitúa os diferentes mandatos dos 
presidentes de Goberno e os feitos máis significativos das súas actuacións. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 
▪ CMCCT 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ m 
▪ g 
▪ p 

9.- A Galicia autonómica. 
 
9.1.- Os gobernos autonómicos. 
9.2.- Unha poboación estancada. 
9.3.- Desequilibrado desenvolvemento 

económico. 

▪ 10.9.Coñecer a evolución dos gobernos 
autonómicos e das súas principais 
actuacións. 

▪ 10.9.1.Sintetiza as fases do proceso preautonómico e as súas 
características. 

▪ 10.9.2.Identifica os diferentes gobernos autonómicos e os presidentes da 
Xunta de Galicia e valora as súas actuacións. 

▪ 10.9.3.Caracteriza a sociedade galega actual desde o punto de vista 
demográfico e socio-económico. 

▪ 10.9.4. Elabora un eixe do tempo no que sitúa os diferentes mandatos dos 
presidentes autonómicos e os feitos máis significativos das súas actuacións 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CCL 
▪ CMCCT 
▪ CD 
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3.- Temporalización prevista. 
 

Historia de España 2º BAC 
 

Av. Mes Semana Unidade Didáctica 

1ª 

Setembro 
16 S - 20 S Presentación e avaliación inicial 

23 S - 27 S 
Unidade 1.- Hispania e Gallaecia na Antigüidade. 

Outubro 

30 S - 04 O 

07 O - 11 O 
Unidade 2.- Al-Ándalus e os reinos cristiáns medievais 
 

Proba de avaliación 
14 O - 18 O 

21 O - 25 O 

28 O - 01 N 

Unidade 3.- Os Reis Católicos e a Monarquía hispánica 

Novembro 

04 N - 08 N 

11 N - 15 N 

18 N - 22 N 
Unidade 4.- A monarquía borbónica no Antigo Réxime 
 

Proba de avaliación 
25 N - 29 N 

Decembro 

02 D - 06 D 

2ª 

09 D - 13 D 

Unidade 5.- Inicios e consolidación do réxime liberal: 1833-1874. 
 

Proba de avaliación 

16 D - 20 D 

Xaneiro 

06 X - 10 X 

13 X - 17 X 

20 X - 24 X 
Unidade 6.- As transformacións socioeconómicas na España liberal 

27 X - 31 X 

Febreiro 

03 F - 07 F Uni. 7(1).- Estado e nación na Restauración borbónica: 1875-1902) 
 

Proba de avaliación 
10 F - 14 F 

3ª 

17 F - 21 F 
Uni. 7(2).- Estado e nación na Restauración borbónica: 1902-1931 

24 F – 28 F 

Marzo 

02 M - 06 M 
Unidade 8.- Segunda República e Guerra Civil 
 

Proba de avaliación 
09 M - 13 M 

16 M - 20 M 

23 M - 27 M 
Unidade 9.- España no franquismo 
 

Proba de avaliación 

Abril 

30 M - 03 A 

13 A - 17 A 

20 A - 24 A 
Unidade 10.- España en democracia. 
 

Proba de avaliación 
27 A - 01 M 

Maio 

04 M - 08 M 

11 M - 15 M Probas de avaliación final ordinaria 

18 M - 22 M Preparación da 
Avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) 

e 
a avaliación extraordinaria de BAC 

* 

25 M - 29 M 

Xuño 

01 X - 05 X 

08 X - 12 X Avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) 

15 X - 19 X Probas de avaliación extraordinaria de 2º BAC 

22 X - 26 X Avaliación extraordinaria de 2º BAC 
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4.- Metodoloxía didáctica. 
 
 A metodoloxía didáctica empregada para desenvolver esta materia debe favorecer o traballo individual e en 
grupo, o pensamento autónomo, crítico e rigoroso, o uso de técnicas e hábitos de investigación, a capacidade 
do alumnado de aprender por si mesmo e a transferencia e a aplicación do aprendido. 
 
 Ademais, preténdese exercitar ao alumnado nos procedementos habituais do historiador: natureza, tipoloxía 
e importancia das distintas clases de fontes históricas, análise e utilización crítica das mesmas, contraste de 
interpretacións historiográficas e utilización de información procedente dos medios de comunicación de masas 
para achegarse ao coñecemento da realidade actual. 
 
 As tecnoloxías da información e da comunicación deben ser utilizadas como unha ferramenta necesaria 
para a aprendizaxe, tanto polo seu carácter imprescindible na educación superior como pola súa utilidade e 
relevancia para a vida cotiá e a inserción laboral. 
 
 A natureza específica da historia -multiplicidade de factores que interveñen nunha realidade humana, 
cambio permanente mais non uniforme nin no tempo nin no espazo e irrepetibilidade dos feitos- condúcenos a 
que nesta disciplina, en canto materia de ensinanza-aprendizaxe, debamos ter en conta as seguintes 
consideracións didácticas: 
 

A forma de acceder ao coñecemento histórico non é uniforme dentro da propia disciplina. Inflúen a 
parcela espacial e cronolóxica que se considere. Non nos acercamos cos mesmos medios ao coñecemento 
histórico máis afastado no tempo e no espazo que a unha época próxima. Polo tanto, os medios que se 
utilicen non deben ser idénticos ao longo de todo o desenvolvemento da materia. 

 
Na clase de Historia fanse comentarios sobre valores e sobre actitudes e ao facelo transmítense 

mensaxes. Isto fai o seu estudo vulnerable a interferencias políticas e a que, con frecuencia, se confundan 
consideracións de orde política e ideolóxica con consideracións de tipo educativo. Polo mesmo, procurarase 
tratar os temas de estudo con obxectividade e non emitir xuízos de valor. 

 
A motivación é un aspecto importante para acadar unha ensinanza eficaz. Para promover que sexa 

positiva, é necesario que os temas de estudo conecten directamente cos intereses do alumnado. O 
emprego de medios audiovisuais, o achegamento a problemas do seu contorno, as saídas programadas, 
etc. constitúen estratexias motivadoras e atractivas. 

 
Partindo destas consideracións as distintas Unidades Didácticas deben enfocarse non como un conxunto de 

feitos illados, senón como un conxunto de procesos e de problemas nos que se analicen as súas causas e as 
súas consecuencias e as relacións existentes entre elas. Para isto, os medios non son só materiais ( fontes e 
instrumentos), senón tamén conceptuais e de léxico propio desta disciplina que hai que adquirir 
comprensivamente. 
 

Na ensinanza da Historia, e en función dos contidos a tratar, empregaremos distintas estratexias 
metodolóxicas. A exposición do profesor será necesaria, sobre todo, ao tratar contidos conceptuais de maior 
complexidade porque lle permitirá ao alumnado un mellor acceso a eles. Para outros contidos, as estratexias 
de descubrimento ou de indagación, mediante materiais que se lle proporcionen, tamén serán necesarias 
porque o alumnado, ao indagar en diversas fontes, constrúen ao seu propio coñecemento en lugar de recibir a 
información xa elaborada. 
 
 O plan de traballo dunha clase variará segundo os temas a tratar: 
 

▪ Para a ensinanza de parcelas máis antigas que é difícil que o alumnado se sitúe, ou para aspectos da 
Historia que, polo seu afastamento espazo-temporal, non teñen unha repercusión recoñecible no 
contorno, sería: 

• A presentación dos problemas por parte do profesor. 

• A consideración conxunta profesorado-alumnado das distintas alternativas posibles de 
interpretación. 

• O acordo sobre a natureza e sobre as causas do proceso histórico en cuestión. 

• A ilustración e comprobación das conclusións con exemplos concretos, sempre que sexan 
procesos xerais. 

 

▪ Para abordar os aspectos relacionados co mundo actual e para o estudo de aspectos da historia máis 
próxima, a vía sería partir do concreto para chegar ao abstracto e, apoiándose en datos do contorno 
próximo, inducir a curiosidade de por que é así e relacionar a historia local cos seus condicionantes 
externos para intentar alcanzar a comprensión de estruturas e de procesos máis amplos, pois non se 
pode entender o medio no que se desenvolve o alumnado desconectado das referencias máis xerais. 
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A primeira das actividades de cada unha das Unidades Didácticas actuará de ámbito motivador para o tema 
das mesmas e para que o alumnado manifeste as súas opinións e sexan conscientes do que coñecen e do que 
descoñecen. Así o profesor estará en condicións de axustar a proposta de actividades, incorporando as 
conclusións desta primeira sesión. A presentación pode ser distinta en cada caso: enquisa, visualización dun 
fragmento dun vídeo, observación de gráficos, comparación de debuxos, pinturas, fotografías, etc. 
 
 Das actividades de desenvolvemento das Unidades obterase información para a avaliación en tres niveis: 
 

▪ Traballo individual, no que se terán en conta aspectos como: 
- A capacidade de descrición, de relación e de análise dos conceptos históricos. 
- A expresión e a comprensión dos mesmos tanto de forma oral como escrita. 
- Os conceptos específicos da Unidade Didáctica. 
- O desenvolvemento de actitudes cara á materia. 

 

▪ O traballo en grupo, no que se fai especial fincapé porque permite unha distribución de tarefas, axuda á 
asunción de responsabilidades persoais e enriquece a calidade das actividades. 

 

O funcionamento da clase. Neste caso os datos para a avaliación derivan dos dous niveis anteriores e 
proporcionan unha información xeral importante tanto para o profesorado como para os titores 
 
 Os instrumentos de avaliación máis adecuados dentro desta planificación son: 
 

▪ A observación, que nos permitirá seguir o ritmo da clase en canto á adquisición dos contidos conceptuais 
e dos procedementos e, sobre todo, dos actitudinais tanto no que se refire ao interese pola materia como 
ás actitudes sociais máis relevantes, tales como a convivencia, a tolerancia, a solidariedade e a 
participación crítica. 

▪  

▪ As probas, que teñen o mesmo carácter que as actividades de desenvolvemento das U.D. e polo tanto 
adoptarán formulacións semellantes, reflectirán unicamente os contidos. Así que calquera das 
actividades que se presentan é susceptible de ser, ao mesmo tempo, actividade de aprendizaxe e de 
avaliación. 

▪  

▪ Os traballos de clase e os traballos voluntarios permiten un seguimento do nivel de organización que van 
acadando os alumnos: busca de fontes, organización dun guión, planificación dos pasos a seguir, 
corrección do emprego de información gráfica ou estatística, etc. Débense alternar os traballos escritos 
con outros de exposición oral e en formatos dixitais. 

 
 

5.- Criterios de avaliación: 
 

5.1.- Criterios xerais. 
 

▪ Caracterizar as grandes etapas do pasado histórico de España e Galicia, destacando as súas achegas 
básicas e sinalando os seus aspectos comúns e diversos. 

▪ Coñecer e analizar os procesos, feitos e personaxes máis relevantes da historia de España e de Galicia, 
situándoos cronoloxicamente dentro dos diferentes ritmos de cambio e permanencia. 

▪ Comprender os trazos esenciais da sociedade española e galega actual a partir da identificación dos 
procesos e mecanismos básicos que rexen o funcionamento da dinámica histórica. 

▪ Recoñecer na realidade actual as posibles pervivencias do pasado. 
▪ Recoñecer os criterios valorativos propios da nosa época nas diferentes interpretacións do pasado. 
▪ Analizar a interrelación causal entre os diferentes factores que condicionan a traxectoria histórica de 

España e de Galicia. 
▪ Relacionar os procesos e acontecementos propios da historia de España e de Galicia cos 

correspondentes aos ámbitos europeo, hispanoamericano e internacional. 
▪ Obtención e valoración crítica de información relevante procedente de diferentes fontes e emprego dela 

para a emisión dun xuízo razoado sobre os aspectos esenciais da evolución histórica de España e de 
Galicia. 

▪ Apreciación de actitudes de tolerancia, relativismo crítico e respecto á realidade plural e multiforme que 
caracteriza as sociedades actuais. 

▪ Formular hipóteses explicativas sobre a realidade histórica, formándose unha opinión fundamentada nas 
diversas fontes consultadas. 

▪ Definir e situar no espazo e no tempo os personaxes, feitos e procesos históricos básicos en cada tema. 
▪ Participar de forma regular no traballo desenvolvido na aula cunha actitude respectuosa, crítica e 

construtiva. 
 

5.2.- Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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▪ Para a avaliación da aprendizaxe do alumnado valoraranse conxuntamente os seguintes aspectos: 
- A comprensión dos contidos conceptuais. 
- Precisión léxica, corrección da sintaxe e ortografía. 
- Coherencia na exposición das ideas: ordenación e relación das mesmas. 
- Capacidade de síntese e argumentación. 
- A adquisición e desenvolvemento dos contidos actitudinais. 
- A responsabilidade asumida na realización de traballos en grupo, así como a capacidade organizativa 

e de coordinación de tarefas. 
- A calidade e variedade das fontes empregadas, así como a presentación formal dun traballo. 

 

▪ A valoración global do alumnado será o resultado dun proceso o máis obxectivo posible, en permanente 
toma de datos procedentes da observación directa na aula e das probas e traballos realizado ao longo 
de curso. Os elementos e instrumentos básicos nos que se fundamentará a cualificación obtida polo 
alumno serán: 
- Respecto das normas de convivencia. 
- Actitude ante a materia e participación na clase. 
- Actividades desenvolvidas na aula. 
- Tarefas realizadas na casa e materiais elaborados polo alumno, recollidos no caderno de clase. 
- Probas orais e escritas sobre contidos previamente traballados na aula ou adquiridos a través de 

indagacións e investigacións realizadas de forma individual ou en grupo. 
 

▪ Os alumnos realizarán dúas probas escritas por cada avaliación. Estas probas seguirán o modelo que 
estableceu o Grupo de Traballo de Historia de España da CiUG (Comisión Interuniversitaria de Galicia) 
nas circulares publicadas na súa páxina web (http://ciug.gal/grupos/historia.php). Nelas recóllense as 
orientacións para a ABAU (avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade) no curso 2019. 

▪ O modelo establecido consta de 3 partes: 
- Definición de 4 termos históricos: 2 puntos (0,5 puntos por termo). 
- Pregunta a desenvolver: 3 puntos. 
- Composición de texto histórico: 5 puntos. 

 
 

6.- Contidos mínimos. 
 

Unidade 1.- Hispania e Gallaecia na Antigüidade [desde as orixes ata o século VIII]. 
 

▪ Identifica, sitúa e caracteriza as primeiras sociedades humanas na Península Ibérica. 
▪ Identifica, sitúa e caracteriza as distintas culturas da Idade dos Metais na Península. 
▪ Valora a importancia dos aportes dos pobos indoeuropeos e colonizadores na evolución histórica 

peninsular. 
▪ Elabora un esquema sobre as fases e formas da conquista romana de Hispania e como condicionan o 

ritmo e o grao do proceso de romanización. 
▪ Resume os trazos elementais da organización administrativa, da estrutura económica e a organización 

social da Hispania romana. 
▪ Sintetiza o proceso de formación e evolución política dos reinos xermanos peninsulares 

 
 

Unidade 2.- Al-Ándalus e os reinos cristiáns medievais [séculos VIII-XV]. 
 
▪ Elabora un esquema sobre as etapas básicas da historia de al-Ándalus. 
▪ Identifica e localiza no espazo e no tempo os distintos núcleos de resistencia contra o dominio islámico. 
▪ Sintetiza os trazos básicos da organización económica e social de al-Ándalus, en comparación cos 

núcleos de resistencia cristiáns. 
▪ Elabora un esquema sobre o proceso de expansión territorial dos Estados cristiáns (reconquista e 

repoboación). 
▪ Sintetiza a evolución da organización territorial da Península na Idade Media. 
▪ Identifica os trazos que definen a chamada crise baixomedieval: factores, manifestacións e repercusións. 

 
 

Unidade 3.- Os Reis Católicos e a Monarquía Hispánica. [séculos XV-XVII]. 
 

▪ Sintetiza os eixes fundamentais do reinado dos Reis Católicos: o proxecto de unidade territorial, a 
creación dunha monarquía autoritaria, a unidade relixiosa e a proxección exterior. Identifica os feitos 
esenciais e valora o seu alcance. 

▪ Explica os trazos definitorios da organización colonial e a explotación económica das Indias. 
▪ Valora o seu impacto sobre a estrutura económica e social da Coroa de España. 

http://ciug.gal/grupos/historia.php
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▪ Identifica os distintos monarcas da dinastía dos Austrias e resume as liñas de actuación política 
emprendidas por cada un deles. 

▪ Sintetiza as causas e o desenvolvemento dos conflitos internos que cuestionaron a política dos Austrias 
nos séculos XVI e XVII. Valorar o seu alcance e as súas implicacións. 

▪ Enumera os caracteres básicos da demografía, a economía e a sociedade na España dos séculos XVI e 
XVII: diferencia os elementos de continuidade e de cambio. 

▪ Identifica as causas da decadencia do imperio español e a perda da hexemonía dos Austrias en Europa. 
 
 

Unidade 4.- A Monarquía borbónica no Antigo Réxime. 1700-1808. 
 

▪ Resume os trazos xerais e particulares do Antigo Réxime en España e en Galicia. 
▪ Explica as causas que desembocaron na Guerra de Sucesión e as súas consecuencias. 
▪ Sintetiza a repercusión do proceso de centralización do poder político que levaron a cabo os Borbón. 
▪ Identifica os principios básicos e os pensadores máis representativos da Ilustración en España e Galicia. 
▪ Sintetiza as características do Despotismo Ilustrado de Carlos III e valora o seu alcance real. 

 
Unidade 5.- Inicios e consolidación do réxime liberal. 1808-1875. 

 
▪ Explica as causas, a evolución e as consecuencias da Guerra da Independencia. 
▪ Valora a importancia histórica das Cortes de Cádiz e a Constitución de 1812 na historia de España. 
▪ Elabora un esquema sobre a evolución do reinado de Fernando VII (1814-1833). 
▪ Caracteriza e compara os trazos fundamentais do absolutismo e o liberalismo en España. 
▪ Identifica as fases básicas do reinado de Isabel II. Enumera as medidas e actuacións concretas que os 

Gobernos levaron a cabo en cada unha, tanto na política interna como nas relacións internacionais. 
▪ Clasifica e caracteriza as tendencias políticas do reinado de Isabel II: carlistas, moderados, progresistas 

e demócratas. Explica a súa relevancia política en cada etapa. 
▪ Compara as Constitucións de 1837, 1845 e 1856. Subliña como se recollen nelas os principios 

ideolóxicos dos diferentes partidos políticos. 
▪ Comenta os factores que desencadearon a revolución de 1868 e provocaron a crise da monarquía de 

Isabel II 
▪ Comenta a Constitución de 1869: identifica os principios de liberalismo democrático que recolle e 

compáraos cos fundamentos das Constitucións anteriores do século XIX. 
▪ Identifica e diferenza as forzas políticas que conviviron e protagonizaron o Sexenio Democrático. 
▪ Elabora unha síntese da evolución política do Sexenio. Identifica as principais etapas e os conflitos 

internos e externos que se desenvolveron en cada unha delas: Goberno provisional, Rexencia, 
monarquía democrática de Amadeo I de Savoia e Primeira República. 

▪ Identifica as causas da inestabilidade política que caracterizou a I República e explica as razóns do seu 
fracaso. Valora a primeira experiencia republicana en España. 

 
 

Unidade 6.- Estado e nación na Restauración borbónica. 1875-1931. 
 

▪ Explica o proceso de Restauración da monarquía Borbónica. 
▪ Identifica as bases legais e mecanismos institucionais que permitiron o funcionamento do chamado 

sistema político da Restauración. 
▪ Enumera e caracteriza as forzas políticas que existían dentro e fora da quenda de partidos: partidos, 

ideoloxía, propostas e actuacións. 
▪ Esquematiza o nacemento e a evolución dos nacionalismos catalán, vasco e galego. 
▪ Sintetiza as causas, desenvolvemento e consecuencias das guerras de Cuba e Filipinas. 
▪ Valora os efectos que produciu o desastre do 98 na sociedade española. 
▪ Analiza as principais ideas do movemento rexeneracionista. 
▪ Identifica e analizara incidencia dos diversos factores que contribuíron ao deterioro progresivo do 

sistema político da Restauración, e que coincidiron na crise de 1917. 
▪ Analiza os trazos básicos da política colonial española no primeiro terzo do século XX: a cuestión 

marroquí e o desastre de Annual. Destacar as súas consecuencias políticas e sociais. 
▪ Elabora unha visión de conxunto da conxuntura económica, social e política que propiciou o golpe de 

Estado de Miguel Primo de Rivera. 
▪ Identifica os grupos que apoiaban e os que se opuñan ao réxime ditatorial de Primo de Rivera. 
▪ Comenta os obxectivos e realizacións do Directorio militar en relación cos seguintes aspectos: 

rexeneración da vida política, restablecemento da orde pública, os nacionalismos e a cuestión colonial. 
▪ Analiza o labor do Directorio civil: o intento de institucionalización do réxime e a política económica da 

Ditadura (obxectivos e alcance real). 
▪ Describe as causas e o proceso de decadencia da ditadura e da fin da monarquía borbónica. 
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Unidade 7.- As transformacións socioeconómicas na España liberal. 1808-1931. 
 

▪ Explica as dificultades e limitacións básicas do desenvolvemento económico de España no século XIX. 
▪ Analiza os principais efectos da reforma agraria e a evolución da agricultura española do século XIX. 
▪ Sintetiza o proceso de desamortización no século XIX: obxectivos, realizacións e alcance, con especial 

incidencia no impacto que causou nos diferentes grupos sociais. Incide na singularidade de Galicia. 
▪ Compara a evolución da dinámica demográfica da poboación española e a europea no século XIX. 
▪ Identifica os obstáculos que explican o atraso do proceso de industrialización en España respecto a 

outros países europeos. 
▪ Analiza os procesos de industrialización en España no século XIX en cada ámbito rexional. 
▪ Comenta as consecuencias económicas e sociais da difusión da rede ferroviaria en España. 
▪ Resume a evolución que experimentou o comercio exterior ao longo do século XIX e diferencia as 

políticas económicas adoptadas. 
▪ Analiza a pervivencia dos elementos do Antigo Réxime na Galicia do século XIX: sistema foral, 

desindustrialización e atraso, etc. 
▪ Clasifica e caracteriza os grupos sociais constituíntes da nova sociedade de clases. 
▪ Explicar as causas e desenvolvemento da emigración transoceánica galega desde mediados do XIX. 
▪ Analiza as principais reivindicacións e identifica as primeiras manifestacións do movemento obreiro. 
▪ Explica as orixes e desenvolvemento das organizacións obreiras en España, en relación co movemento 

obreiro internacional e a conxuntura económica española. 
▪ Compara os postulados teóricos das distintas correntes ideolóxicas do movemento obreiro en España. 
▪ Sintetiza a evolución do movemento obreiro no período da Restauración: as correntes anarquistas, as 

organizacións socialistas e as sociedades obreiras católicas. 
▪ Resume a evolución da “cuestión social” na España liberal. 

 
 

Unidade 8.- Segunda República e Guerra Civil. 1931-1939. 
 

▪ Analiza as circunstancias internas e internacionais en que foi proclamada a II República. 
▪ Elabora un cadro que recolla as principais tendencias ideolóxicas actuantes ao longo do período e os 

partidos políticos que as representaban. 
▪ Comenta a Constitución de 1931. Sinala os trazos esenciais do réxime republicano que establecía. 
▪ Enumera e sintetiza as reformas deseñadas e postas en práctica durante o Bienio Reformista. 
▪ Identifica os grupos de oposición ao goberno republicano e explica os seus intereses políticos. 
▪ Resume os cambios introducidos polos Gobernos radical-cedistas (a política contrarreformista) e as 

tensións que desembocaron na revolución de outubro de 1934. 
▪ Analiza a correlación de forzas políticas ante as eleccións de 1936 no contexto da radicalización do país. 
▪ Explica as liñas de actuación do goberno da Fronte Popular e as reaccións que provocou. 
▪ Comenta os factores que explican e posibilitaron o pronunciamento militar. 
▪ Analizar a formación, composición social e localización inicial de cada un dos bandos. 
▪ Sintetiza a evolución da guerra civil: identificar as fases básicas e os trazos definitorios de cada unha. 
▪ Explica as posturas oficiais e as actitudes reais que adoptaron os países estranxeiros respecto á guerra 

de España. 
▪ Sintetiza a evolución España republicana durante o conflito: revolución social e diverxencias políticas. 
▪ Comenta os trazos que definen a situación e evolución da España sublevada: contrarrevolución e 

unificación de forzas. 
▪ Explicar os trazos ideolóxicos e organizativos do réxime de Franco que se foron perfilando no transcurso 

da guerra. 
▪ Valora a represión exercida durante a guerra: analiza os elementos comúns e específicos de cada 

bando. 
 
 

Unidade 9.- España no franquismo. 1936-1975. 
 

▪ Identifica os trazos característicos do réxime franquista en relación cos sistemas políticos coetáneos. 
▪ Resume o proceso de institucionalización do réxime franquista: as “Leis fundamentais”. 
▪ Explica os fundamentos sociais, políticos e ideolóxicos da Ditadura. 
▪ Esquematiza a evolución da política exterior do réxime en relación coa conxuntura internacional. 
▪ Sintetiza os obxectivos, caracteres e consecuencias da política autárquica practicada polas autoridades 

franquistas tras a Guerra Civil. 
▪ Analiza as diversos instrumentos de represión política, social, económica e ideolóxica que exerceu de 

forma permanente a ditadura franquista. 
▪ Describe as manifestacións da oposición ao réxime no interior e no exterior nas décadas dos corenta e 

cincuenta. Valora as estratexias de actuación e a incidencia de cada un. 
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▪ Analiza os factores e os piares sobre os que se asentou o desenvolvemento económico dos anos 60. 
▪ Explica o proceso de industrialización española desta década e os apoios con que contou. 
▪ Describe as transformacións demográficas e sociais que se derivan do crecemento económico da 

España dos sesenta. 
▪ Identifica as novas frontes de mobilización social e oposición política ao réxime que se formaron nesa 

conxuntura. 
▪ Analizar a pugna entre aperturismo e inmobilismo político nos últimos anos do franquismo. 
▪ Identifica e explica os principais problemas internos e conflitos exteriores que se desataron nos anos 

finais do réxime. 
 
 

Unidade 10.- España en democracia. 1975-2015. 
 

▪ Identifica os trazos característicos do proceso da Transición española. 
▪ Elabora un esquema que recolla as fases esenciais do mesmo, e indica en cada unha os protagonistas 

básicos e a correlación de forzas que se enfrontaban. 
▪ Identifica os feitos que se producen durante os primeiros gobernos da monarquía (continuidade da 

ditadura e Lei de Reforma Política), situándoos no tempo 
▪ Analiza a transcendencia da acción política da oposición ao réxime de Franco e a mobilización popular 

que tivo lugar durante a transición. 
▪ Resume o proceso de redacción e aprobación da Constitución de 1978 e destaca os caracteres máis 

significativos da mesma. 
▪ Elabora un esquema que recolla a organización política e a estrutura territorial resultante deseñadas pola 

Constitución. 
▪ Sintetiza o proceso de promulgación do Estatuto de Autonomía galego e resume os cambios que supuxo 

a nivel institucional. 
▪ Enumera os principais problemas aos que se tivo que enfrontar o proceso de democratización. Explica 

as medidas que tomaron os gobernos de UCD para intentar solucionalos e os resultados acadados. 
▪ Describe as características da xestión dos Gobernos socialistas e populares: política económica, 

reformas sociais e institucionais, relacións coa oposición e os sindicatos, problemas máis importantes... 
▪ Caracteriza a política internacional española na época da Transición. Analiza o proceso de integración 

nas institucións internacionais, fundamentalmente na Unión Europea. 



IES Agra do Orzán – XEOG 2º BAC curso 2019-2020 

245 

6.- 2º BAC – XEOGRAFÍA. 

 
 

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

CCL Comunicación lingüística 

CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

CD Competencia dixital 

CAA Aprender a aprender 

CSC Competencias sociais e cívicas 

CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

CCEC Conciencia e expresións culturais 

 
 

A materia de Xeografía de España préstase ao desenvolvemento de todas estas competencias, 
especialmente as cinco primeiras. 
 
Comunicación lingüística. 

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

 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

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

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

 
Competencia dixital. 

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

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

 
Competencias sociais e cívicas. 

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

 
O sentido da iniciativa e o espírito emprendedor. 

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

 
A conciencia e expresións culturais. 

▪ A Xeografía fomenta a valoración das manifestacións culturais propias e alleas nas súas distintas 
vertentes (natural, monumental, etc.); e o aprecio da multiculturalidade de persoas e espazos 
xeográficos. Tamén promove o gusto pola creatividade e pola estética na vida cotiá, manifestadas na 
elaboración de traballos, murais, presentacións, caderno de traballo, etc. 

 
 

2.- Obxectivos. 
 

2.1.-Obxectivos xerais para o bacharelato 
 
▪ 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) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar 
criticamente as desigualdades e discriminacións existentes, e en particular, a violencia contra a muller, e 
impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia 
persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 

▪ d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe, e como medio de desenvolvemento persoal. 

▪ e) Dominar, tanto na súa expresión oral como escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

▪ f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

▪ g).Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

▪ h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos 
e os principais factores da súa evolución. Participar de forma solidaria no desenvolvemento e na mellora do 
seu contorno social. 

▪ i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas 
propias da modalidade elixida. 

▪ l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. 
Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e a tecnoloxía ao cambio das condicións de 
vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do 
territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

▪ m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, 
confianza nun mesmo e sentido crítico. 
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▪ n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e 
enriquecemento cultural. 

▪ ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar 
condutas e hábitos saudables. 

▪ o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

▪ p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación 
e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 
2.2.- Obxectivos xerais para a materia de Xeografía 

 
A Xeografía se ocupa especificamente do espazo, as paisaxes e as actividades que se desenvolven sobre 

o territorio, analizando a relación entre a natureza e a sociedade, así como as súas consecuencias. 
 Tendo en conta esta formulación, os obxectivos xerais serán: 
▪ Identificar e comprender os elementos básicos da organización territorial, utilizando conceptos, 

procedementos e destrezas especificamente xeográficas para explicar o espazo como unha realidade 
dinámica, diversa e complexa, na que interveñen múltiples factores. 

▪ Comprender e analizar a realidade xeográfica de España e de Galicia como un espazo dinámico, que é o 
resultado da interacción de procesos sociais, económicos, tecnolóxicos e culturais, que actuaron nun marco 
natural e histórico particular. 

▪ Coñecer e comprender a diversidade e a pluralidade do espazo xeográfico español, e identificar os grandes 
contrastes e a complexidade territorial derivada dos distintos factores naturais, históricos e de organización 
espacial que foron modelando a sociedade, a cultura e o territorio de forma interdependente. 

▪ Explicar a posición de España e de Galicia nun mundo cada vez máis interrelacionado, no que coexisten, a 
un tempo, procesos de globalización na economía e de desigualdade socioeconómica, ante a que se 
formulan respostas locais; prestando unha atención especial á Unión Europea, ás súas características 
territoriais e ás consecuencias da integración en España e en Galicia. 

▪ Valorar a función do medio natural, dos recursos naturais e das actividades produtivas na configuración do 
espazo xeográfico español, recoñecer a súa relación mutua coa sociedade, percibir a condición do home 
como o axente de actuación máis poderoso e rápido sobre o medio. 

▪ Entender a poboación como o recurso esencial coas características cuantitativas e cualitativas que 
interveñen de forma eminente na configuración e no dinamismo dos procesos que definen o espazo. 

▪ Comprender a interdependencia de todos os territorios que integran España, así como a Unión Europea e 
outros ámbitos xeográficos mundiais, para desenvolver actitudes de coñecemento, respecto, aprecio e 
cooperación cos espazos próximos e afastados do hábitat do alumno e prestar especial atención á 
superación dos diferentes niveis de desenvolvemento e de saúde das poboacións do planeta. 

▪ Adquirir conciencia espacial para participar de forma activa e responsable nas decisións que afecten a 
ordenación do territorio, e valorar a necesidade de potenciar o equilibrio natural e a equidade social. 

▪ Valorar o potencial da tecnoloxía xeográfica para resolver os desastres naturais, facer máis habitables as 
cidades e poñer estas ferramentas ao servizo dos máis desfavorecidos. 

 
3.- Metodoloxía. 

 
 A metodoloxía didáctica no Bacharelato debe favorecer a capacidade do alumnado para aprender por si 
mesmo, para traballar en equipo e para aplicar os métodos apropiados de investigación. E tamén debe subliñar 
a relación dos aspectos teóricos das materias coas súas aplicacións prácticas. 
 A finalidade propedéutica e orientadora da etapa esixe o traballo con metodoloxías específicas e que estas 
comporten un importante grao de rigor científico e de desenvolvemento de capacidades intelectuais de certo 
nivel (analíticas, explicativas e interpretativas). 
 

3.1.- Criterios metodolóxicos 
 

En relación co exposto, a proposta didáctica de Xeografía presenta os seguintes trazos: 
 
Adaptación ás características do alumnado de Bacharelato, ofrecendo actividades diversificadas de acordo 

coas capacidades intelectuais propias da etapa. 
Autonomía: para facilitar a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo. 
Actividade: fomentar a participación do alumnado na dinámica xeral da aula, combinando estratexias que 

propicien a individualización con outras que fomenten a socialización. 
Motivación: procurar espertar o interese do alumnado pola aprendizaxe que se lle propón. 
Integración e interdisciplinariedade: presenta os contidos cunha estrutura clara, formulando as interrelacións 

entre os contidos da Xeografía e os doutras disciplinas da área de Ciencias Sociais ou doutras áreas. 
Rigor científico e desenvolvemento de capacidades intelectuais de certo nivel (analíticas, explicativas e 

interpretativas). 
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Funcionalidade: fomentar a proxección práctica dos contidos e a súa aplicación ao contorno, co fin de asegurar 
a funcionalidade das aprendizaxes en dous sentidos: o desenvolvemento de capacidades para ulteriores 
adquisicións e a súa aplicación na vida cotiá. 

Variedade na metodoloxía, dado que o alumnado aprende a partir de fórmulas moi diversas. 
 

3.2.- Estratexias didácticas. 
 
Para conseguir estes obxectivos se utilizan estratexias didácticas variadas, que combinan as estratexias 
expositivas, acompañadas de actividades de aplicación, e estratexias de indagación. 

a) As estratexias expositivas. 
 
 Presentan ao alumnado, oralmente ou mediante textos, un coñecemento xa elaborado que debe asimilar. 
Resultan axeitadas para as formulacións introdutorias e panorámicas, e para ensinar feitos e conceptos, 
especialmente aqueles máis abstractos e teóricos, que dificilmente o alumnado pode alcanzar só con axudas 
indirectas. 
 Non obstante, resulta moi conveniente que estas estratexias se acompañen da realización por parte do 
alumnado de actividades ou traballos complementarios de aplicación ou indagación que posibiliten o 
engarzamento dos novos coñecementos cos que xa posúe. 
 

b) As estratexias de indagación. 
 
 Presentan ao alumnado unha serie de materiais en bruto que debe estruturar, seguindo unhas pautas de 
actuación. Trátase de enfrontalo a situacións problemáticas nas que debe poñer en práctica e utilizar 
reflexivamente conceptos, procedementos e actitudes para así adquirilos de forma consistente. 
 O emprego destas estratexias está máis relacionado coa aprendizaxe de procedementos, aínda que estes 
levan consigo á súa vez a adquisición de conceptos, dado que tratan de poñer o alumnado en situacións que 
fomenten a súa reflexión e poñan en xogo as súas ideas e conceptos. Tamén son moi útiles para a 
aprendizaxe e o desenvolvemento de hábitos, actitudes e valores. 
 

3.3.- Técnicas didácticas. 
 

 As técnicas didácticas en que poden traducirse estas estratexias son moi diversas. Entre elas destacamos 
polo seu interese as tres seguintes: 

▪ As tarefas sen unha solución clara e pechada, nas que as distintas opcións son igualmente posibles e 
válidas, para facer reflexionar o alumnado sobre a complexidade dos problemas humanos e sociais, 
sobre o carácter relativo e imperfecto das solucións achegadas para eles e sobre a natureza provisional 
do coñecemento humano. 

▪ O estudo de casos ou feitos e situacións concretas como instrumento para motivar e facer máis 
significativo o estudo dos fenómenos xerais e para abordar os procedementos de causalidade múltiple. 

▪ Os proxectos de investigación, estudos ou traballos habitúan o alumnado a afrontar e a resolver 
problemas con certa autonomía, a considerar preguntas e a adquirir experiencia na busca e consulta 
autónoma. Ademais, facilítanlle unha experiencia valiosa sobre o traballo dos especialistas na materia e 
o coñecemento científico. 

 
 Estas estratexias esixen do alumnado a aplicación de competencias como integrar e contrastar fontes de 
diverso tipo; realizar xuízos de valor e interpretacións; establecer relacións causais complexas, ponderando 
causas e consecuencias; realizar valoracións ponderadas de problemas e solucións; propoñer decisións 
alternativas; construír e contrastar a validez das hipóteses; etc. 
 

3.4.- As actividades didácticas. 
 

 En calquera das estratexias didácticas adoptadas é esencial a realización de actividades por parte do 
alumnado, posto que cumpren os obxectivos seguintes: 

▪ Afianzan a comprensión dos conceptos e permiten ao profesorado comprobalo. 
▪ Son a base para o traballo cos procedementos característicos do método científico. 
▪ Permiten dar unha dimensión práctica aos conceptos. 
▪ Fomentan actitudes que axudan á formación humana do alumnado. 

a) Criterios para a selección das actividades 
 
Os criterios para a selección de actividades son: 

▪ Que desenvolvan a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, utilizando diversas 
estratexias. 

▪ Que proporcionen situacións de aprendizaxe que esixan unha actividade mental e leven a reflexionar e a 
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xustificar as afirmacións ou as actuacións. 
▪ Que estean perfectamente interrelacionadas cos contidos teóricos. 
▪ Que teñan unha formulación clara, para que o alumnado entenda sen dificultade o que debe facer. 
▪ Que sexan variadas e permitan afianzar os conceptos, traballar os procedementos (textos, imaxes, 

gráficos, mapas), desenvolver actitudes que colaboren á formación humana e atender á diversidade na 
aula (teñen distinto grao de dificultade). 

▪ Que dean unha proxección práctica aos contidos, aplicando os coñecementos á realidade. 
▪ Que sexan motivadoras e conecten cos intereses do alumnado, por referirse a temas actuais ou 

relacionados co seu contorno. 
▪ Que fomenten a participación individual e en grupo. Neste sentido deben terse en conta as distintas 

formas de agrupamento dos alumnos e das alumnas e a súa distribución na aula en función de que as 
actividades que se vaian realizar estean pensadas para o traballo individual ou para o traballo en equipo. 

▪ Que presenten diversos niveis de dificultade. Desta forma permiten dar resposta á diversidade do 
alumnado, posto que poden seleccionarse aquelas máis acordes co seu estilo de aprendizaxe e cos 
seus intereses. 

▪ Que permitan apreciar o carácter interdisciplinario da Xeografía. Para iso formúlanse actividades que 
requiren a interrelación con outras ciencias sociais. 

 
b) Tipos de actividades didácticas 

 
 As actividades didácticas poden ser moi variadas: 

▪ Actividades de motivación e de detección de coñecementos previos. Poden formularse ao principio de 
cada unidade didáctica ou en calquera momento ao longo desta. Entre elas poden propoñerse as 
seguintes: 
- Debate e actividade pregunta-resposta sobre o tema introducido polo profesorado, co fin de facilitar 

unha idea precisa sobre o punto de partida. 
- Repaso das nocións xa vistas con anterioridade e consideradas necesarias para a comprensión da 

unidade ou dalgunha das súas partes, tomando nota das lagoas ou dificultades detectadas. 
▪ Actividades de ensinanza-aprendizaxe. A esta tipoloxía responde unha parte importante das actividades 

formuladas no libro de texto. Son, xeralmente, actividades de localización, afianzamento, análise, 
interpretación e ampliación de conceptos; actividades de aplicación dos contidos teóricos á realidade e 
ao contorno do alumnado; actividades de síntese-resumo que facilitan a relación entre os distintos 
contidos aprendidos e favorecen o enfoque globalizador; e actividades encamiñadas a fomentar a 
concienciación, o debate, o xuízo crítico, a tolerancia e a solidariedade. 
- Este tipo de actividades refírense nalgúns casos a un apartado concreto da unidade e, polo tanto, 

inclúense entre as actividades formuladas ao fío da exposición teórica. Noutros casos preséntanse 
como síntese dos contidos do tema, polo que figuran entre as actividades de síntese do final da 
unidade; ou ben como traballos de campo. 

- A corrección das actividades propostas fomenta a participación do alumnado na clase, aclara dúbidas 
e permite ao profesorado coñecer, de forma case inmediata, o grao de asimilación dos conceptos 
teóricos e o nivel co que se manexan os procedementos e os hábitos de traballo. 

 
c) As actividades complementarias e extraescolares desempeñan tamén un papel moi importante na 

formación integral, pois permítenlle ao alumnado: 
- Entrar en contacto directo coa temática xeográfica obxecto de estudo. 
- Adoitar observarse a realidade do mundo como fonte de coñecemento. 
- Saír do seu medio habitual. 
- Aproveitar as saídas para practicar a convivencia e desenvolver a sociabilidade. 

 
 

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

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

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

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

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

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

▪ Medidas de atención a diversidade: Propoñer problemas de acordo ás súas capacidades para ir 
desenvolvéndoas. 
- O alumno ten dificultades para entender os contidos que se presentan. Se seleccionarán os contidos 

mínimos e se presentarán simplificando a linguaxe e a información gráfica. 
- Non ten interese nin motivación. Se fomentará o interese e a motivación con actividades e tarefas 

máis procedementais e próximas á súa realidade. 
- Ten dificultades para resolver problemas nas situacións que se presentan. Propoñer problemas de 

acordo ás súas capacidades para ir desenvolvéndoas. 
- Ten dificultades para expresarse de forma oral e escrita. Propoñer actividades co nivel necesario para 

que o alumnado adquira as ferramentas necesarias que lle permitan mellorar. 
 
 

5.- Recursos didácticos. 
 

5.1.- Os recursos xerais. 
 

Os recursos xerais inclúen o agrupamento do alumnado e a organización dos espazos. 
No agrupamento do alumnado buscarase o máis idóneo en relación co que se pretenda conseguir en cada 

momento: agrupamento individual, en gran grupo ou por pequenos grupos de traballo. 
Na organización dos espazos na aula, tendo en conta o número de alumnos dunha materia optativa buscará a 

maior proximidade o encerado dixital e ao profesor, separados ou en grupo dependendo das características 
do grupo. 

 
5.2.- Os materiais curriculares. 

 
Os materiais curriculares que poden empregarse en Xeografía de España son de diferente tipo: 
 
a) Materiais escritos: libro de texto, libros de consulta, monografías, documentos gráficos, icónicos e 

cartográficos. Dentro deles darase un papel relevante á prensa periódica, como elemento actualizador de 
importantes cuestións de carácter social, cos obxectivos de inculcarlle ao alumnado o hábito da súa lectura 
e a capacidade de analizar informacións diferentes e contraditorias sobre os mesmos feitos. 

b) Materiais visuais e audiovisuais: presentacións de diapositivas, vídeos, fotografías, etc. Utilizarase o 
material recollido e realizado polo profesor para cada tema. Estará a disposición dos alumnos na “Aula 
Virtual” mediante PDF. Proxectarase na aula mediante o canón e a partir dos programas SMART ou Power 
Point. 

c) O ordenador: para consulta das diferentes páxinas web, baixar imaxes e para o traballo dos 
procedementos de busca e tratamento da información, realización de cálculos, gráficos e mapas. 

d) Aula virtual. 
 

 

6.- Instrumentos para a avaliación. 
 

6.1.- Instrumentos para a avaliación do alumnado. 
 

▪ Procedementos e instrumentos de avaliación a través das actividades habituais na aula. Baséanse na 
observación na aula da actitude e do traballo do alumnado; na avaliación das súas actividades e 
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traballos; e a súa participación mediante preguntas o respostas que o alumno da as cuestións 
formuladas. 

▪ Procedementos e instrumentos de avaliación a través de probas específicas que permiten coñecer o 
grao de asimilación dos contidos. Estas probas poden ser orais, escritas ou obxectivas tipo test; e incluír 
definición de conceptos xeográficos, desenvolvemento de temas, aplicación de procedementos 
xeográficos e resolución de problemas. 

 
6.2.- Instrumentos para a autoavaliación. 

 
 O profesor autoavaliará o proceso de ensinanza e a súa práctica docente analizando a correspondencia 
entre os obxectivos marcados e os resultados conseguidos. Se constata que se producen desaxustes deberá 
revisar os distintos elementos do currículo co fin de reconducir o proceso e programar un plan de mellora que 
redunde na calidade do ensino. 
 
 

7.- Secuenciación de contidos. 
 
A secuencia de contidos inclúe diferentes partes ou bloques. 
 

a) Unha primeira parte ou introdución 
 
  Este bloque se corresponde coa programación xeral da materia cunha unidade 0 e que é unha primeira 
aproximación ao coñecemento e aos procedementos xeográficos. Nela móstrase que, igual que o estudo 
eficaz de conceptos teóricos esixe unha metodoloxía (lectura comprensiva, subliñado, esquema, síntese), 
tamén o comentario correcto de fontes xeográficas require un método axeitado. 

  Posto que esta tarefa se vai realizar ao longo de todo o curso, as pautas para realizar os comentarios 
preséntanse ao principio do libro de texto, de modo que o alumnado poida localizalas doadamente e 
obter unha orientación sobre a metodoloxía que cómpre seguir. Así, este bloque: 

▪  Estuda o concepto de xeografía e as características do espazo xeográfico, que é o obxecto do seu 
estudo. 

▪  Presenta as metodoloxías utilizadas para a construción do coñecemento xeográfico. Con iso preténdese 
resaltar a concepción da Xeografía como un modo de coñecemento que utiliza unhas formas de operar e 
de razoar, como a obtención e o procesamento de información proveniente de fontes diversas; a análise 
das distintas variables que interveñen na organización territorial; a formulación e a resolución de 
problemas; a formulación de hipóteses; ou a elaboración de explicacións xeográficas. 

▪  Achega pautas para traballar os procedementos xeográficos máis habituais, como o comentario de 
mapas topográficos e temáticos, gráficos, datos estatísticos, textos e imaxes. 

 
b) Unha segunda parte ou bloques temáticos 

 
Un bloque I ou primeira parte dedicada á xeografía e o estudo do espazo xeográfico que inclúe: Unidade 

1.- O relevo español: a súa diversidade xeomorfolóxica / Unidade 2.- A diversidade climática e a 
vexetación / Unidade 3.- A hidrografía / Unidade 4.- As paisaxes naturais e as relacións entre natureza e 
sociedade. Este bloque presenta o espazo xeográfico español como un territorio de caracteres comúns 
e diversos, e céntrase no estudo do medio físico. Mostra a diversidade xeomorfolóxica, climática, 
hídrica, vexetal e edáfica de España e Galicia, que se traduce na existencia de variadas paisaxes 
naturais. Tamén analiza as interaccións entre o medio físico e as persoas nunha dobre vertente: o 
medio físico como recurso e risco para as persoas; e as actividades humanas de explotación e 
protección dos recursos naturais. 

Un bloque II que inclúe: a Unidade 5.- O espazo rural e as actividades do sector primario / Unidade 6.- As 
fontes de enerxía e o espazo industrial / Unidade 7.- O sector servizos. Este bloque estuda as 
actividades económicas desenvolvidas polo ser humano sobre o espazo xeográfico español e galego, 
agrupadas en tres sectores: primario, secundario e terciario. Por unha parte, analízase como a 
heteroxeneidade do medio físico provoca a desigual repartición de recursos no espazo e xera unha 
distinta utilización agraria, industrial ou terciaria. Por outra parte, estúdase como estes diversos usos e 
os cambios que experimentan como resultado do desenvolvemento das sociedades exercen 
destacadas repercusións e transformacións espaciais que acentúan a diversidade do territorio español. 

Un bloque III que inclúe: a Unidade 8.- A poboación española / Unidade 9.- O espazo urbano. Este bloque, 
analiza a distribución da poboación no espazo e as características do seu comportamento 
xeodemográfico. O crecente proceso de urbanización, as recentes transformacións do espazo urbano. 

Bloque IV que inclúe a Unidade 10.- Formas de organización territorial / Unidades 11 e 12.- España en 
Europa e no mundo. Este bloque analiza e a organización do territorio, centrada na dimensión político-
administrativa, nas disparidades rexionais existentes e nas actuacións encamiñadas a palialas e o 
espazo xeográfico español no contexto internacional. En primeiro lugar, a integración de España e 
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Galicia na Unión Europea e as súas repercusións. E, a continuación, a posición de España no sistema 
mundo e no actual proceso de globalización. 

 
 

8.- Contidos. 
 

0.- Introdución ao coñecemento xeográfico 
 
0.1.- Competencias clave: 
 

▪ Aprender a aprender. CAA. 
▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. CMCCT 
▪ Competencia en comunicación lingüística CCL 
▪ Competencia Dixital CD. 
▪ Aprender a aprender. CAA. 
▪ Competencias sociais e cívicas (CSC) 
▪ Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

 
0.2.- Obxectivos didácticos: 
 

▪ Definir e utilizar correctamente os termos básicos da ciencia xeográfica. 
▪ Coñecer e describir o espazo xeográfico e as súas características. 
▪ Coñecer o sistema de localización e representación do espazo xeográfico. 
▪ Identificar as claves para a interpretación dos mapas 
▪ Utilizar as fontes de información xeográfica. 
▪ Identificar e analizar os diferentes tipos de mapas 
▪ Aprender a utilizar e comentar fontes estatísticas e de información xeográficas. 

 
0.3.- Contidos: 
 

▪ B1.1. Concepto de xeografía. Métodos e ferramentas propias da disciplina. 
▪ B1.2. Características do espazo xeográfico. Concepto de paisaxe como resultado da interacción entre 

factores naturais e culturais. Desenvolvemento sustentable. 
▪ B1.3. Representación gráfica do espazo xeográfico a distintas escalas. 
▪ B1.4. Planos e mapas: compoñentes e análise. O mapa topográfico nacional a escala 1:50.000. 
▪ B1.5. Técnicas cartográficas 
▪ B1.6. Obtención e interpretación da información cartográfica. Imaxes de satélite. 
 

0.4- Criterios de avaliación: 
 

▪ B1.1. Recoñecer a peculiaridade do coñecemento xeográfico utilizando as súas ferramentas de análise e 
os seus procedementos. 

▪ B1.2. Identificar o espazo xeográfico como tal nas súas diversas ocupacións, entendéndoo como centro 
de relacións humanas e sociais. 

▪ B1.3. Distinguir e analizar os tipos de planos e mapas con diferentes escalas, identificándoos como 
ferramentas de representación do espazo xeográfico 

▪ B1.4. Analizar e comentar o mapa topográfico nacional E: 1/50.000. 
▪ B1.5. Deseñar e comparar mapas sobre espazos xeográficos próximos utilizando os procedementos 

característicos. 
▪ B1.6. Procurar, seleccionar e elaborar información de contido xeográfico obtida de fontes diversas, e 

presentala de xeito adecuado 
 
0.5- Estándares de aprendizaxe e competencias clave: 
 

▪ XHB1.1.1. Describe a finalidade do estudo da xeografía, e as principais ferramentas de análise e os seus 
procedementos. CMCCT, CAA, CCL, CD. 

▪ XHB1.2.1. Identifica as paisaxes xeográficas. CMCCT, CAA, CCL. 
▪ XHB1.2.2. Enumera e describe as características das paisaxes xeográficas. CMCCT, CAA. 
▪ XHB1.3.1. Utiliza adecuadamente as ferramentas características da ciencia xeográfica. CMCCT, CAA, 

CD. 
▪ XHB1.4.1. Extrae información do mapa topográfico mediante os procedementos de traballo do xeógrafo. 

CMCCT, CAA, CD. 
▪ XHB1.4.2. Extrae a información de mapas e planos de diferentes escalas. CMCCT, CAA, CD. 
▪ XHB1.5.1. Identifica nunha paisaxe as diferenzas entre paisaxe natural e cultural. CMCT, CD, CAA, CD. 
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▪ XHB1.6.1. Analiza e extrae conclusións da observación dun plano e dun mapa, comentando as 
características do espazo xeográfico. CMCCT, CAA, CCL, CD. 

 
0.6.- Descritores e competencias clave: 
 

▪ Aplicar métodos de análise rigorosos para mellorar a comprensión da realidade circundante no ámbito 
xeográfico. CMCT 

▪  Coñecer e utilizar os elementos matemáticos básicos: operacións, magnitudes, porcentaxes, etc. CMCT 
▪ Comprender e interpretar a información presentada en formato gráfico. CMCT 
▪ Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias apropiadas. CMCT 
▪ Comprender o sentido dos textos escritos e orais. CCL 
▪ Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia. CCL 
▪ Utilizar o vocabulario adecuado. 
▪ Empregar distintas fontes para a busca de información. CD 
▪ Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. CD 
▪ Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. CSC 
▪ Ser constante no traballo superando as dificultades. CSIEE 
▪ Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa. CSIEE 
▪ Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. CAA 

 
0.7.- Indicadores de logro de estándares en relación as competencias clave: 
 

▪ Utiliza e traballa con mapas: CMCCT 
▪ Interpreta os diferentes tipos de escala utilizados nos mapas. 
▪ Identifica nos mapas: CMCCT 

- A rede xeográfica 
- Os sistemas de proxección. 
- O tipo de mapas: temáticos cuantitativos, cualitativos . 

▪ Comenta unha folla do Mapa Topográfico Nacional. CMCCT 
▪ Utiliza técnicas propias do método xeográfico: CMCCT. 
▪ Comenta mapas temáticos sobre temas diferentes. CMCCT. 
▪ Realiza con interese a lectura comprensiva dos contidos das diferentes epígrafes da unidade: CCL 
▪ Define termos utilizando o vocabulario xeográfico adecuado: CCL 
▪ Le e comenta textos e gráficas sobre diferentes temas xeográficos. CCL 
▪ Expón oralmente, con corrección e coherencia, a resposta ás actividades didácticas formuladas polo 

profesorado. CCL 
▪ Obtén e elabora información da Rede: CD 
▪ Realiza un esquema cos contidos do temas. CAA 
▪ Utiliza o mapa conceptual da unidade para establecer relacións entre os contidos e obter unha visión 

sintética destes. CAA 
 

0.8.- Temporalización. 
 

▪ 3 horas 

 
Bloque I.- NATUREZA E MEDIO AMBIENTE EN ESPAÑA E EN GALICIA. 

 
Unidade 1.- O espazo xeográfico español. A diversidade xeomorfolóxica 

 
1.1.- Competencias clave: CAA, CMCCT, CCL e CD. 
 

▪ Aprender a aprender. CAA. 
▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. CMCCT 
▪ Competencia en comunicación lingüística 
▪ Competencia dixital. CD. 

 
1.2.- Obxectivos didácticos: 

▪ Definir e utilizar correctamente os termos básicos propios da xeomorfoloxía. e) 
▪ Coñecer e describir a composición do espazo xeográfico español e distinguir e valorar os elementos que 

lle confiren unidade e diversidade. e), i) 
▪ Localizar e identificar en mapas as principais unidades morfoestruturais do relevo español e os 

accidentes máis destacados do relevo costeiro. i) 
▪ Coñecer e explicar os trazos principais da evolución xeolóxica do territorio español; a litoloxía e as 

formas de modelado; e as unidades morfoestruturais do relevo peninsular e insular. l) e g). 
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▪ Coñecer as especificidades do espazo xeográfico de Galicia. I) 
▪ Utilizar as principais ferramentas e procedementos do método xeográfico relacionados co estudo do 

relevo obtendo, interpretando, analizando e comentando mapas, bloques diagrama, perfís topográficos e 
imaxes. i) e g) 

▪ Valorar a diversidade do espazo xeográfico e do relevo español. p) 
 
1.3.- Contidos: 
 

1.- O espazo xeográfico español. B2.1 
1.1. Composición do territorio. B2.1 
1.2. A diversidade do territorio.B2.1 

2.- O relevo terrestre.B2.2 e B2.3 
2.1. Trazos do relevo terrestre. 
2.2. Tipos de unidades morfoestruturais. B2.3 
2.3. A evolución xeolóxica da Península. B2. 3 

3.- A litoloxía peninsular e os tipos de rochedo. B2.4 
4.- As unidades morfoestruturais do relevo peninsular. B2. 
5.- O relevo costeiro peninsular. B2.5 
6.- O relevo das illas Baleares. B2.5 
7.- O relevo das Illas Canarias. B2.5 
8.- O espazo xeográfico galego.B2.1,2,3,4,5 
9.- Corte topográfico: realización e análise. B2.6 

 
1.4- Criterios de avaliación: 
 

▪  Definir e explicar brevemente conceptos relativos ao relevo español. B2.5 
▪ Analizar, caracterizar e explicar o relevo español. B2.2 e B2.3 
▪ Localizar e identificar en mapas fenómenos referidos ao relevo español.B2.1 
▪ Analizar, caracterizar e explicar o relevo galego. B2.3. 
▪ Diferenciar a litoloxía peninsular, insular e de galega e as características do seu modelado B2.4 
▪ Utilizar e aplicar as ferramentas e os procedementos do método xeográfico ao estudo do espazo 

xeográfico e do relevo español. B2.6 
▪ Valorar a diversidade do espazo xeográfico e do relevo español e reflexionar sobre a importancia do 

relevo para a actividade humana. 
 
1.5- Estándares de aprendizaxe e competencias clave: 
 

▪ 1.1. Define con precisión conceptos relativos á evolución xeolóxica e ás unidades estruturais do relevo 
peninsular e insular. CCL, CMCT. 

▪ 1.2. Define con precisión conceptos relativos ao relevo costeiro español. CCL,CMCT. 
▪ 2.1. Redacta temas sobre a evolución xeolóxica, o rochedo, as unidades e o relevo costeiro peninsular; 

así como sobre o relevo continental e costeiro das illas Baleares e Canarias. CCL, CMCT, CAA. 
▪ 3.1.Localiza e identifica en mapas fenómenos referidos ao relevo continental costeiro de España. CMCT, 

CAA. 
▪ 4.1 Identifica as características propias da situación e o relevo de Galicia. CCL, CMCT, CAA 
▪ 4.1. Analiza, explica, comenta e interpreta bloques-diagrama, perfís topográficos e imaxes sobre o relevo 

continental e costeiro español. CD, CCL, CMCT, CAA. 
▪ 5.1.Valora a diversidade do espazo xeográfico e do relevo español e reflexiona sobre a incidencia dos 

distintos tipos de relevo na actividade humana. CSIEE 
 
1.6.- Descritores e competencias clave: 
 

▪ Aplicar métodos de análise rigorosos para mellorar a comprensión da realidade circundante no ámbito 
xeográfico. CMCT 

▪  Manexar os coñecementos sobre a ciencia xeográfica e a tecnoloxía para solucionar problemas, 
comprender o que acontece arredor nosa e responder preguntas. CMCT 

▪ Coñecer e utilizar os elementos matemáticos básicos: operacións, magnitudes, porcentaxes, etc. CMCT 
▪ Comprender e interpretar a información presentada en formato gráfico. CMCT 
▪ Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias apropiadas. CMCT 
▪ Comprender o sentido dos textos escritos e orais. CCL 
▪ Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia. CCL 
▪ Manter unha actitude favorable cara á lectura. CCL 
▪ Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas e gramaticais para 

elaborar textos escritos e orais. CCL 
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▪ Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atenta ao 
interlocutor. CCL 

▪ Empregar distintas fontes para a busca de información. CD 
▪ Elaborar información propia derivada de información obtida a través de medios tecnolóxicos. CD 
▪ Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. CD 
▪ Usar as novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria. CD 
▪ Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación establecidos. 
▪ Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. CSC 
▪ Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. CSC 
▪ Aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto escolar. CSC 
▪ Ser constante no traballo superando as dificultades. CSIEE 
▪ Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa. CSIEE 
▪ Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. CSIEE 
▪ Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. CSIEE 
▪ Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 
▪ Planificar os recursos necesarios e os pasos que cómpre realizar no proceso de aprendizaxe. CAA 
▪ Xestionar os recursos e as motivacións persoais en favor da aprendizaxe. CAA 
▪ Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. CAA 
▪ Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. CAA 
▪ Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos resultados 

intermedios. CAA 
▪ Identificar potencialidades persoais como aprendiz. CAA 

 
1.7.- Indicadores de logro de estándares en relación as competencias clave: 
 

▪ Calcula as coordenadas xeográficas de España; e a porcentaxe que representa cada un dos territorios 
que a integran. 

▪ Observa e deduce, a partir dun mapa físico, a que se debe a escasa influencia do mar e a elevada 
altitude media da Península. 

▪ Observa e deduce, a partir dun mapa físico, cales son as características do relevo galego. 
▪ Relaciona contidos: vínculos entre historia xeolóxica, rochedo e relevo. 
▪ Explica feitos relativos ao relevo español: 

- Cales foron as consecuencias das variacións climáticas do Cuaternario sobre o relevo peninsular? 
- Por que se comparou a organización do relevo peninsular cun castelo rodeado de murallas e fosos? 
- Por que, se a Meseta se formou na era primaria, as súas concas sedimentarias interiores teñen 

materiais terciarios? 
- Por que o macizo Galaico-Leonés está cortado por numerosas fallas; a cordilleira Cantábrica ten 

relevo apalachense no seu extremo occidental; o sistema Ibérico ten algunhas serras paleozoicas; 
Serra Morena percíbese máis alta desde Andalucía que desde a Meseta? 

- Como poden influír na morfoloxía das costas as seguintes situacións: o relevo montañoso do interior 
chega ao litoral con forte pendente; a costa tende a levantarse; a costa tende a afundirse; o relevo 
costeiro encóntrase ao nivel do mar? 

- Que quere dicir que o relevo de Eivissa e de Formentera repite o esquema mallorquino? 
- Cal é a razón destes feitos?: Os barrancos de Canarias formáronse en condicións climáticas 

diferentes e as praias teñen escaso desenvolvemento en gran parte das illas. 
▪ Compara informacións sobre formas e unidades do relevo: 

- A diferenza entre un macizo antigo e unha cordilleira alpina; entre unha cordilleira alpina e unha 
cordilleira intermedia; entre unha conca sedimentaria de zócolo e unha depresión prealpina; e entre o 
relevo de Mallorca e o de Menorca. 

- As semellanzas e as diferenzas entre as depresións do Ebro e do Guadalquivir; e entre 
▪ Compara imaxes: de estruturas xermánicas, saxónicas e pregadas; e dos cumios dun macizo antigo e 

dunha cordilleira de pregamento. 
▪ Compara mapas: mapa do rochedo peninsular e das unidades do relevo, sacando conclusións. 
▪ Utiliza e traballa con mapas: 

- Consulta o atlas do Apéndice e cita os trazos que singularizan a situación xeográfica da península 
ibérica en relación coas outras tres penínsulas mediterráneas. 

- No mapa do rochedo, traza unha liña horizontal pasando por Madrid e cita de oeste a leste os tipos 
de rochedo que se suceden, cal é a súa antigüidade e cal é o tipo de rocha e de relevo predominante. 

- Traza unha liña no mapa das unidades estruturais do relevo entre o cabo Creus e a punta de Tarifa. 
Cita as cordilleiras exteriores da Meseta que atravesa e os materiais que as integran. 

- Comenta a evolución xeolóxica que mostran estes mapas: era arcaica, secundaria e terciaria. 
- Comenta como se representan as unidades morfolóxicas segundo as formas topográficas no mapa 

do relevo de Galicia. 
▪ Localiza en mapas: 
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- Sitúa no mapa físico do Apéndice as principais serras dos relevos montañosos interiores da Meseta; 
dos seus rebordos montañosos; e das cordilleiras exteriores, así como os cumes principais de cada 
un deles. 

- Localiza nun mapa físico os principais cabos e golfos da Península, e exemplos dos principais 
accidentes costeiros que se citan no texto. 

▪ Utiliza técnicas propias do método xeográfico: elabora e comenta un perfil topográfico a partir dun mapa 
topográfico ou dun mapa altimétrico. 

▪ Interpreta imaxes: identifica o tipo de relevo que mostran as imaxes e indica o tipo de rochedo sobre o 
que se forman e as súas características (rochedo, lapiás de vertente, páramo e volcán do Teide). 

▪ Interpreta imaxes: observa fotografías do territorio galego e identifica as súas formas e características. 
▪ Realiza con interese a lectura comprensiva das diferentes epígrafes da unidade. 
▪ Define termos utilizando o vocabulario xeográfico adecuado: 

- Conceptos como macizo antigo, unidades estruturais, galayo, páramo, glaciar de circo, litoloxía, delta, 
etc. 

- Conceptos presentes en debuxos da unidade, como os referidos ao glaciarismo e á formación de 
terrazas. 

▪ Le e comenta textos sobre a diversidade do espazo xeográfico español e sobre o relevo. 
▪ Describe as unidades do relevo da Meseta representadas nun debuxo. 
▪ Redacta a resposta ás actividades e os traballos formulados, utilizando o vocabulario, as estruturas 

lingüísticas e as normas gramaticais correctas. 
▪ Expón oralmente, con corrección e coherencia, a resposta ás actividades didácticas formuladas polo 

profesorado. 
▪  Respecta as normas de comunicación na clase: pide a palabra e atende as intervencións do 

profesorado e dos demais estudantes. 
▪ Busca imaxes en Internet redacta un pé explicativo: 

- Das formas características do relevo granítico, cárstico, arxiloso e debido á erosión diferencial. 
- Dos diferentes tipos de accidentes costeiros. 
- De cada un dos tipos de relevo das Illas Canarias. 

▪ Obtén e elabora información da Rede: descobre a diferenza entre unha cala e unha praia, e busca 
exemplos de ambas as dúas no arquipélago balear. 

▪ Elabora automaticamente un perfil topográfico utilizando Google Earth. 
▪ Participa activamente na clase formulando preguntas; contestando interrogantes; manifestando opinións; 

e expoñendo voluntariamente a resposta ás actividades didácticas da unidade formuladas polo 
profesorado. 

▪ Respecta as intervencións na clase dos demais estudantes. 
▪ Manifesta unha actitude atenta na clase e respectuosa coas indicacións do profesorado. 
▪ Organiza o seu traballo para realizar as tarefas encomendadas de forma adecuada no tempo requirido, 

solicitando axuda para realizalas en caso necesario. 
▪ Planifica unha actividade na que resulta interesante dispoñer dun perfil topográfico; realiza o perfil 

correspondente; e comenta a influencia da súa disposición na actividade planificada 
▪ Elabora cadros de síntese: referidos á evolución xeolóxica do relevo peninsular; os tipos de rochedo; as 

principais unidades estruturais; e os accidentes das costas atlántica e mediterránea. 
▪ Confecciona cadros comparativos sobre a localización, cronoloxía, formación, materiais e formas do 

relevo de: 
- O zócolo paleozoico da Meseta, das súas serras, e das súas concas sedimentarias interiores. 
- Os rebordos montañosos da Meseta. 
- As depresións do Ebro e do Guadalquivir. 
- As cordilleiras exteriores da Meseta. 

▪ Apoia a aprendizaxe dos contidos utilizando recursos como mapas da evolución xeolóxica e das 
unidades do relevo, bloques-diagrama dos tipos de relevo, perfís topográficos e imaxes sobre o relevo 
continental e costeiro. 

▪ Utiliza o mapa conceptual da unidade para establecer relacións entre os contidos e obter unha visión 
sintética destes. 

▪ Programa e realiza a proba de autoavaliación proposta na web do alumnado; e utiliza os resultados para 
valorar a aprendizaxe, tomar conciencia dos acertos e dos fallos e adoptar decisións para mellorar. 

 
1.8.- Temporalización. 
 

▪ 10 horas 
 
 

Unidade 2.- A diversidade climática de España e de Galicia. 
 
2.1.- Competencias clave: 
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▪ Aprender a aprender. CAA. 
▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. CMCCT 
▪ Competencia en comunicación lingüística CCL 
▪ Competencia Dixital CD. 
▪ Competencias sociais e cívicas (CSC) 
▪ Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
▪ Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 
2.2.- Obxectivos didácticos: 
 

▪ Definir e utilizar correctamente os termos básicos da meteoroloxía e da climatoloxía. e) 
▪ Coñecer e describir os factores e os elementos que determinan os tipos de tempo atmosférico e os 

climas de España; e os trazos dos dominios climáticos españois, establecendo comparacións entre eles. 
▪ Localizar e identificar en mapas os fenómenos meteorolóxicos e os dominios climáticos de España. 
▪ Utilizar as principais ferramentas e procedementos do método xeográfico relacionados co clima: mapas, 

gráficos e datos estatísticos. 
▪ Apreciar a diversidade climática de España e obter, seleccionar e comentar informacións procedentes de 

diversas fontes onde se pon de manifesto. 
▪ Coñecer as particularidades e os distintos tipos de clima no territorio galego, e localizalos e identificalos 

no mapa. 
 
2.3.- Contidos: 
 

1.- Os factores do clima. 
1.1. Os factores xeográficos. 
1.2. Os factores termodinámicos. 

2.- Os elementos do clima. 
2.1. A temperatura do aire. 
2.2. A humidade, a néboa e o calixeiro. 
2.3. A presión e o vento. 
2.4. As precipitacións. 

3.- Tipos de tempo atmosférico en España. 
4.- Principais tipos de clima en España. 

4.1. O clima oceánico. 
4.2. O clima mediterráneo. 
4.3. O clima de montaña. 
4.4. O clima de Canarias. 
4.5.Tipos de clima en Galicia. 

 
2.4- Criterios de avaliación: 

▪  
▪ Definir correctamente os principais termos relativos ao tempo e clima de España 
▪ Analizar, caracterizar e explicar os principais factores e elementos do clima; os tipos de tempo; e os 

dominios climáticos de España 
▪ Localizar e identificar en mapas fenómenos referidos ao tempo e ao clima de España. 
▪ Utilizar e aplicar as ferramentas e os procedementos do método xeográfico ao estudo do tempo e do 

clima en España. 
▪  Apreciar a diversidade climática de España e a importancia da información meteorolóxica e 

climatolóxica. 
▪ Analizar, caracterizar e localizar os principais trazos do clima en Galicia e os distintos tipos climáticos do 

territorio galego 
 
2.5- Estándares de aprendizaxe e competencias clave: 
 

▪  Define correctamente conceptos relativos a factores e elementos do clima; tipos de tempo; 
▪ e dominios climáticos de España. CCL,CMCT. 
▪ 2.1. Redacta temas sobre os factores e elementos do clima; os tipos de tempo e os dominios climáticos 

de España. CCL, CMCT,CAA 
▪ 3.1.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. CMCT,CAA. 
▪ 4.1.Obtén, analiza, explica, comenta e interpreta debuxos e mapas relativos aos factores e elementos do 

clima de España. CD,CCL, CMCT,CAA 
▪ 4.2. Comenta mapas do tempo; e elabora, comenta e compara climogramas.  CD,CCL, CMCT,CAA. 
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▪ 5.1. Aprecia a diversidade climática de España e valora a importancia da información meteorolóxica e 
climatolóxica en diferentes actividades humanas e na vida cotiá das persoas. CSIEE, CMCT 

▪  6.1.Explica os distintos climas de Galicia e localiza en mapas os ámbitos climáticos do territorio galego. 
CCL,CMCT. 

 
2.6.- Descritores e competencias clave: 
 

▪ Aplicar métodos de análise rigorosos para mellorar a comprensión da realidade circundante no ámbito 
xeográfico. CMCCT 

▪ Manexar os coñecementos sobre a ciencia xeográfica e a tecnoloxía para solucionar problemas, 
comprender o que acontece arredor nosa e responder preguntas. CMCCT 

▪ Coñecer e utilizar os elementos matemáticos básicos: operacións, magnitudes, porcentaxes, etc. 
CMCCT 

▪ Comprender e interpretar a información presentada en formato gráfico. CMCCT 
▪ Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias apropiadas. CMCCT 
▪ Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. CMCCT 
▪ Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá. CMCCT. 
▪ Comprender o sentido dos textos escritos e orais. CCL, 
▪ Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia. CCL, 
▪ Manter unha actitude favorable cara á lectura. CCL, 
▪ Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas e gramaticais para 

elaborar textos escritos e orais. CCL, 
▪ Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atenta ao 

interlocutor... CCL, 
▪ Empregar distintas fontes para a busca de información. CD 
▪ Elaborar información propia obtida a través de medios tecnolóxicos. CD 
▪ Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. CD 
▪ Usar as novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria. CD 
▪ Manifestar gusto pola creatividade e pola estética no ámbito cotián. CCEC 
▪ Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. CCEC. 
▪ Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación establecidos. CSC 
▪ Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. CSC 
▪ Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 
▪ Aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto escolar. 
▪ Ser constante no traballo superando as dificultades. 
▪ Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa. 
▪ Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. CAA 
▪ Planificar os recursos necesarios e os pasos a realizar no proceso de aprendizaxe. CAA 
▪ Xestionar os recursos e as motivacións persoais en favor da aprendizaxe. CAA 
▪ Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. CAA 
▪ Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. CAA 
▪ Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos resultados 

intermedios. CAA. 
▪ Identificar potencialidades persoais como aprendiz. CAA 

 
2.7.- Indicadores de logro de estándares en relación as competencias clave: 
 

▪ Calcula: amplitudes térmicas anuais e o índice de aridez de De Martonne; e aplica os índices de aridez 
de Gaussen e de De Martonne. CMCCT. 

▪ Explica feitos relativos ao clima español: 
- Os factores que explican a escasa influencia do mar na Península; os contrastes térmicos e 

pluviométricos entre as vertentes de barlovento e sotavento; e as diferenzas de temperatura e 
humidade entre as solainas e os avesedos. 

- A influencia da corrente en chorro sobre o tempo en superficie. 
- O proceso de formación dunha borrasca de dúas frontes. 
- A influencia dos factores do clima nas temperaturas e as precipitacións. 
- Os motivos da elevada insolación do SE peninsular e da diferenza de temperatura media da costa 

cantábrica e a costa mediterránea andaluza. 
▪ Utiliza e traballa con mapas: CMCCT. 
▪ Comenta o mapa da distribución das precipitacións. CMCCT. 
▪ Localiza en mapas: CMCCT. 

- Os diferentes dominios climáticos de España. 
- As cidades de Soria, Cidade Real e Murcia, e explica as diferenzas entre as súas temperaturas 

medias anuais. 
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▪ Utiliza técnicas propias do método xeográfico: CMCCT. 
▪ Comenta mapas meteorolóxicos correspondentes a diferentes situacións atmosféricas. CMCCT. 
▪ Elabora e comenta os climogramas de Bilbao, Málaga, León, Benidorm, Formigal, Gran Canaria, A 

Coruña e outros sete propostos nas actividades de síntese. CMCCT. 
▪ Aplica coñecementos á vida cotiá: CMCCT. 

- Busca os obxectivos e as actividades desenvolvidas por Aemet e valora a importancia da súa tarefa 
na vida cotiá. 

- Identifica refráns populares de Galicia coa correspondente situación atmosférica e a estación do ano 
na que é máis habitual. 

▪ Realiza con interese a lectura comprensiva dos contidos das diferentes epígrafes da unidade. CCL 
▪ Define termos utilizando o vocabulario xeográfico adecuado: CCL 

- Conceptos como tempo atmosférico, clima, jet stream, anticiclón, fronte polar, insolación, xeada, 
alisio, etc. 

- Diferencia termos: néboas e xeadas; precipitacións orográficas, convectivas e de fronte; seca e 
aridez. 

▪ Le e comenta textos sobre a diversidade climática de España. CCL 
▪ Describe o proceso de formación dunha borrasca de dúas frontes a partir do debuxo correspondente. 
▪ Redacta a resposta ás actividades e os traballos formulados, utilizando o vocabulario, as estruturas 

lingüísticas e as normas gramaticais correctas. CCL 
▪ Expón oralmente, con corrección e coherencia, a resposta ás actividades didácticas formuladas polo 

profesorado. CCL 
▪ Obtén e elabora información da Rede: CD 
▪ Descobre que miden os seguintes instrumentos: heliógrafo, piranómetro, nefoscopio, termómetro, 

higrómetro, barómetro, viraventos, anemómetro, pluviómetro, pluviógrafo, evaporímetro e 
transmisómetro. CMCCT 

▪ Consulta na Axencia Estatal de Meteoroloxía ⎯Aemet⎯ os mapa do tempo en superficie e en altura 
(500.hPa) e realiza un comentario das situacións atmosféricas, seguindo o modelo proporcionado.CD 

▪ Busca e comenta noticias sobre a diversidade climática de España.CD 
▪ Realiza automaticamente climogramas utilizando os modelos existentes en Internet e avalía se o modelo 

elixido se atén ás normas para a correcta elaboración dun climograma. 
▪ Coida a presentación do caderno de traballo e a execución dos climogramas. CCEC 
▪ Selecciona con sentido estético imaxes relativas aos factores do clima. CCEC 
▪ Participa activamente en clase formulando preguntas; contestando a interrogantes; manifestando 

opinións; e expoñendo voluntariamente a resposta ás actividades didácticas da unidade formuladas polo 
profesorado. CSC 

▪ Realiza un esquema sobre os factores do clima e ilústrao con imaxes. CAA 
▪ Confecciona un cadro comparativo sobre os climas de España. CAA 
▪ Apoia a aprendizaxe dos contidos utilizando recursos como mapas e debuxos dos factores e elementos 

do clima, e mapas dos dominios climáticos. CAA 
▪ Utiliza o mapa conceptual da unidade para establecer relacións entre os contidos e obter unha visión 

sintética destes. CAA 
▪ Programa e realiza a proba de autoavaliación proposta na web do alumnado de Anaya; e utiliza os 

resultados para valorar a aprendizaxe, tomar conciencia dos acertos e dos fallos, e adoptar decisións 
para mellorar. CAA 

 
2.8.- Temporalización. 
 

▪ 10 horas 
 

Unidade 3.- A diversidade hídrica, vexetal e edáfica. 
 
3.1.- Competencias clave: 
 

▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. CMCCT 
▪ Competencia en comunicación lingüística CCL 
▪ Competencia Dixital CD. 
▪ Aprender a aprender. CAA. 
▪ Competencias sociais e cívicas CSC 
▪ Sentido de iniciativa e espírito emprendedor CSIEE. 
▪ Conciencia e expresións culturais CCEC. 

 
3.2.- Obxectivos didácticos: 

▪ Definir e utilizar correctamente os termos básicos propios da hidrografía, os bioclimas e a edafoloxía. 
▪ Coñecer e describir os factores que inflúen na diversidade hídrica, vexetal e edáfica de España; 
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caracterizar os principais elementos hídricos; e describir e comparar as diferentes paisaxes vexetais e os 
distintos tipos de chans. 

▪ Localizar e identificar en mapas os principais elementos hídricos, as formacións e as paisaxes vexetais, 
e os tipos de solo da Península e das illas Baleares e Canarias. 

▪ Utilizar as principais ferramentas e os procedementos do método xeográfico relacionados coas augas, a 
vexetación e o solo: mapas, imaxes, datos estatísticos, hidrogramas de caudal, cliseries e perfís do solo. 

▪ Apreciar a diversidade hídrica, vexetal e edáfica de España e obter, seleccionar e comentar informacións 
procedentes de diversas fontes onde se pon de manifesto. 

▪ Coñecer os principais trazos hidrolóxicos e de vexetación do territorio galego. 
 
3.3.- Contidos: 
 

1.- Os ríos peninsulares: 
1.1. Factores de diversidade fluvial. 
1.2. As concas e as vertentes hidrográficas. 
1.3. O caudal e o réxime fluvial. 
1.4. Baleares e Canarias. 

2.- As zonas húmidas: lagos e humidais: 
2.1. Os lagos. 
2.2.Os humidais. 

3.- Os acuíferos. 
4.- A diversidade vexetal. 

4.1. A vexetación e as rexións florais.  
4.1. Factores de diversidade vexetal. 

5.- As paisaxes vexetais de España. 
5.1. A paisaxe vexetal do clima oceánico. 
5.2. A paisaxe vexetal do clima mediterráneo. 
5.3. A paisaxe vexetal de ribeira. 
5.4. A paisaxe vexetal de montaña. 
5.5. A paisaxe vexetal de Canarias. 

6.- A diversidade do solo: B2.7. 
6.1. Factores de diversidade edáfica. 
6.2. Os horizontes e o perfil do solo. 
6.3. Os tipos de solo. 

7.- Os ríos e vexetación de Galicia: 
7.1. A disimetría das vertentes. 
7.2. O encaixamento da rede fluvial. 
7.3. O caudal dos ríos galegos. 
7.4. A vexetación de Galicia. 

 
3.4- Criterios de avaliación: 
 

▪ 1. Definir e explicar brevemente os principais conceptos relativos ás augas, a vexetación e o solo en 
España. 

▪ 2. Analizar, caracterizar e explicar as augas, a vexetación e o solo de España. 
▪ 3. Localizar en mapas fenómenos referidos ás augas, á vexetación e aos solos de España. 
▪ 4.Utilizar e aplicar os procedementos do método xeográfico ao estudo das augas, a vexetación e o solo 

de España. 
▪ 5. Valorar a diversidade hidrográfica, vexetal e edáfica de España e o seu aproveitamento como recurso- 
▪ 6. Valorar a diversidade hidrográfica e vexetal de Galicia e localizar en mapas. 

 
3.5- Estándares de aprendizaxe e competencias clave: 
 

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

▪ 2.1.Redacta temas sobre os ríos peninsulares, as zonas húmidas e os acuíferos; as paisaxes vexetais de 
España; e os trazos e os tipos de solos. CCL, CMCT,CAA. 

▪  3.1.Localiza e identifica en mapas os principais ríos, concas fluviais, vertentes hidrográficas, zonas 
húmidas e encoros; as rexións e os dominios vexetais de España; e os solos asociados. CMCT e CAA. 

▪  4.1.Obtén, comenta e compara hidrogramas de caudal; cliseries vexetais; e imaxes de ríos, formacións 
vexetais e solos de España, relacionándoos coas características climáticas. CD, CCL, CMCT, CAA. 

▪ 5.1.Valora a diversidade hidrográfica, vexetal e edáfica de España; o seu aproveitamento como recurso 
en diferentes actividades humanas; e a importancia das obras de regularización fluvial fronte a 
problemas como secas ou inundacións. CSIEE 
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▪ 6.1 Valora a diversidade hidrográfica e vexetal de Galicia e localiza en mapas os principais ríos. CCL, 
CMCT. 

 
3.6.- Descritores e competencias clave: 
 

▪ Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un desenvolvemento sostible. 
CMCT 

▪  Tomar conciencia dos cambios producidos polas persoas no contorno natural e as repercusións para a 
vida futura. CMCT 

▪  Aplicar métodos de análises rigorosos para mellorar a comprensión da realidade circundante no ámbito 
xeográfico. CMCT 

▪  Manexar os coñecementos sobre a ciencia xeográfica e a tecnoloxía para solucionar problemas, 
comprender o que acontece arredor nosa e responder preguntas. CMCT 

▪  Coñecer e utilizar os elementos matemáticos básicos: operacións, magnitudes, porcentaxes, etc. CMCT 
▪  Comprender e interpretar a información presentada en formato gráfico. CMCT 
▪  Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias apropiadas. CMCT 
▪  Comprender o sentido dos textos escritos e orais. CCL 
▪  Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia. CCL 
▪  Manter unha actitude favorable cara á lectura. CCL 
▪  Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas e gramaticais para 

elaborar textos escritos e orais. CCL 
▪  Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atenta ao 

interlocutor. CCL 
▪  Empregar distintas fontes para a busca de información. CD 
▪  Elaborar información propia derivada de información obtida a través de medios tecnolóxicos.CD 
▪  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. CD 
▪  Usar as novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria.CD. 
▪  Manifestar gusto pola creatividade e pola estética no ámbito cotián. CCEC 
▪  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. CCEC. 
▪  Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación establecidos. CSC 
▪  Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. CSC 
▪  Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. CSC 
▪  Xestionar os recursos e as motivacións persoais en favor da aprendizaxe. CSC 
▪  Aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto escolar. CSC. 
▪  Ser constante no traballo superando as dificultades. CSIEE 
▪  Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa. CSIEE 
▪  Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. CSIEE 
▪  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. CSIEE. 
▪  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. CAA 
▪  Planificar os recursos necesarios e os pasos a realizar no proceso de aprendizaxe. CAA 
▪  Xestionar os recursos e as motivacións persoais en favor da aprendizaxe. CAA 
▪  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. CAA 
▪  Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. CAA 
▪  Seguir os pasos establecidos decidir os seguintes en función dos resultados intermedios. CAA 
▪  Identificar potencialidades persoais como aprendiz. CAA. 

 
3.7.- Indicadores de logro de estándares en relación as competencias clave: 
 

▪  Toma conciencia dos cambios producidos pola actividade humana no contorno: opina no debate sobre 
se os humidais deben ser protexidos ou se se debe permitir o uso dos seus recursos. CMCT 

▪  Calcula: o caudal relativo e a irregularidade anual dun río. CMCT 
▪  Indica as unidades en que se mide o caudal absoluto e relativo dun río. CMCT 
▪  Utiliza datos estatísticos para elaborar gráficos de caudal absoluto e relativo de ríos. CMCT 
▪  Relaciona contidos: actividades agrarias con solos que ofrecen condicións favorables para estas. CMCT 
▪  Explica feitos relativos ás augas, a vexetación e o solo: CMCT 

- A influencia da disposición do relevo nas concas fluviais e na rede hidrográfica da Península. 
- Os requisitos necesarios para a formación de acuíferos. 

▪  As diferenzas entre a vexetación clímax e a secundaria, e os motivos que levaron a introducir especies 
secundarias nas áreas oceánica e mediterránea. CMCT 

▪  A influencia da rocha, o clima, a topografía, os seres vivos e o tempo no solo. CMCT 
▪  Por que os solos das vertentes montañosas e os solos intrazonais son diferentes dos do seu contorno. 

CMCT 
▪  Compara os bosques caducifolio, marcescente e perennifolio; e a landa coa maquia. CMCT 
▪   Utiliza e traballa con mapas: CMCT 
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- Nomea as unidades de relevo que actúan como divisorias de augas entre as tres vertentes 
hidrográficas. 

- Traza unha liña entre os cabos Peñas e La Nao e cita de NO a SE as concas e as vertentes, os ríos 
principais, e os réximes fluviais que atravesa. 

- Nomea as unidades do relevo favorables e desfavorables para a formación de acuíferos. 
- Traza unha liña entre Andorra e a illa de Tenerife e cita os dominios bioclimáticos que atravesa e as 

formacións vexetais que os integran. 
▪   Localiza en mapas: CMCT 

- Ríos, lagos e humidais. 
- O lugar de nacemento e desembocadura do río principal de cada conca hidrográfica. 

▪  Utiliza técnicas propias do método xeográfico: CMCT 
- Elabora e comenta hidrogramas de caudal dos ríos Navia, Noguera Ribagorzana, Alagón, Noguera 

Pallaresa, Guadamez e Guadalentín. 
- Constrúe e comenta as cliseries do Teide e da Serra de Ayllón. 

▪  Realiza con interese a lectura comprensiva dos contidos das diferentes epígrafes da unidade. CCL 
▪  Define termos utilizando o vocabulario xeográfico adecuado: CCL 
▪  Conceptos como río, caudal, lago, torrente, bosque, cliserie, maquia, solo, etc. CCL 
▪  Diferencia termos: Perfil e horizonte do solo; solo zonal, intrazonal e azonal. CCL 
▪  Redacta a resposta ás actividades e aos traballos formulados, utilizando o vocabulario, as estruturas 

lingüísticas e as normas gramaticais correctas. CCL 
▪  Expón oralmente, con corrección e coherencia, a resposta ás actividades didácticas formuladas polo 

profesorado. CCL 
▪  Respecta as normas de comunicación na clase: pide a palabra e atende as intervencións do profesorado 

e dos demais estudantes. CCL 
▪  Busca imaxes en Internet e comenta as características de: CD 

- Unha zona húmida. 
- A desigualdade hídrica do país e a súa interacción coas actividades humanas. 
- Obtén e elabora información da Rede: 
- Descobre os recursos que poden obterse das zonas húmidas e explica a súa importancia ecolóxica. 

▪ Busca información sobre os problemas que afectan aos humidais. CD 
▪ Busca o significado dos termos: termófilo, criófilo, higrófilo, xerófilo, psammófilo, halófilo e heliófilo, e 

relaciónaos cos factores que inflúen na vexetación.CD 
▪  Coida a presentación do caderno de traballo e a execución dos gráficos sobre hidrogramas e cliseries. 

CCEC. 
▪  Selecciona con sentido estético imaxes relativas a zonas húmidas e formacións vexetais. CCEC. 
▪  Considera a beleza das paisaxes fluviais e vexetais entre os recursos que ofrecen estes elementos 

naturais para a actividade humana. CCEC. 
▪  Participa activamente na clase formulando preguntas; contestando interrogantes; manifestando opinións; 

e expoñendo voluntariamente a resposta ás actividades didácticas da unidade formuladas polo 
profesorado. CSC 

▪  Respecta as intervencións na clase dos demais estudantes. CSC 
▪  Manifesta unha actitude atenta e respectuosa coas indicacións do profesorado. CSC 
▪  Organiza o seu traballo para realizar as tarefas encomendadas de forma adecuada no tempo requirido, 

solicitando axuda para realizalas en caso necesario. CSIEE 
▪  Planifica unha actividade para poñer de manifesto a diversidade vexetal de España. CSIEE 
▪  Realiza esquemas sobre: CAA 

- Os factores que inflúen nos ríos peninsulares. 
- Os tipos de zonas húmidas. 

▪  Sintetiza o proceso de formación dun solo. CAA 
▪  Confecciona cadros comparativos sobre: CAA 

- Os trazos dos ríos das tres vertentes hidrográficas. 
- Os réximes fluviais. 
- As paisaxes vexetais. 
- Os tipos de solo. 

▪  Apoia a aprendizaxe dos contidos utilizando recursos como mapas da hidrografía, a vexetación e os 
solos; imaxes dos elementos fluviais, das formacións vexetais e dos solos; e gráficos como hidrogramas 
e cliseries. CAA 

▪  Utiliza o mapa conceptual da unidade para establecer relacións entre os contidos e obter unha visión 
sintética destes. CAA 

▪  Programa e realiza a proba de autoavaliación proposta na web do alumnado de Anaya; e utiliza os 
resultados para valorar a aprendizaxe, tomar conciencia dos acertos e dos fallos, e adoptar decisións 
para mellorar. CAA 

348.- Temporalización. 
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▪ 10 horas. 
 
 

Unidade 4.- As paisaxes naturais e as interrelacións natureza-sociedade. 
 
4.1.- Competencias clave: 
 

▪ Competencia en 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). 

 
4.2.- Obxectivos didácticos 
 

▪ Definir e utilizar correctamente os termos básicos propios das paisaxes naturais e das interaccións entre 
o medio natural e a actividade humana. 

▪ Describir, caracterizar, diferenciar e comparar as principais paisaxes naturais de España; coñecer a 
influencia do medio natural como recurso e como risco; e explicar os principais problemas ambientais 
debidos á acción antrópica e as políticas favorecedoras do medio natural. 

▪ Utilizar as principais ferramentas e os procedementos do método xeográfico relacionados coas paisaxes 
naturais e as interrelacións entre o medio natural e a actividade humana: comentario de imaxes de 
paisaxes naturais, mapas, datos estatísticos, gráficos e textos legais relativos á corrección de problemas 
ambientais. 

▪ Valorar a diversidade de paisaxes naturais de España e de Galicia, e dos recursos que achegan; 
identificar os riscos e problemas ambientais; e propoñer solucións fronte a eles. 

 
4.3.- Contidos: 
 

1. As paisaxes naturais e as interaccións natureza - sociedade 
1.1. A paisaxe oceánica. 
1.2. A paisaxe mediterránea. 
1.3. A montaña. 
1.4. As Illas Canarias. 

2. A influencia do medio natural na actividade humana. O medio natural como recurso. 
2.1. O relevo. 
2.2. O clima. 
2.3. A auga: 
2.3.1.Características dos recursos hídricos. 

2.3.2.O balance hídrico. 
2.3.3.O aproveitamento dos recursos hídricos. As obras hidráulicas. 
2.3.4.A regulación e planificación dos recursos hídricos. 

2.4. A vexetación como recurso. 
2.5. O solo como recurso. 

3. Os riscos naturais. 
3.1. Os riscos xeolóxicos. 
3.2. Os riscos climáticos. 

4. Influencia da actividade humana no medio natural. 
4.1. A intervención humana na natureza. 
4.2. A alteración do relevo. 
4.3. A alteración da atmosfera. 

4.3.1. A contaminación atmosférica. 
4.3.2. A redución do ozono atmosférico. 
4.3.3. O cambio climático e o efecto invernadoiro. 
4.3.4. A contaminación acústica 
4.3.5. A contaminación lumínica. 

4.4. A alteración, sobreexplotación e contaminación das augas. 
4.5. Os danos, alteración e a destrución da vexetación. 
4.6. A contaminación, erosión e desertización do solo. 
4.7. A produción de residuos. 
4.8. A redución da biodiversidade. 

5. A protección dos espazos naturais. 
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6. Os espazos naturais protexidos. 
7. O medio ecoxeográfico galego e os seus problemas. 

 
4.4- Criterios de avaliación: 
 
1. Definir e explicar brevemente os principais conceptos relativos ás paisaxes naturais de España e ás 

interrelacións entre o medio natural e a actividade humana. 
2. Describir, analizar, caracterizar, diferenciar e explicar as paisaxes naturais de España e as interrelacións 

entre o medio natural e a actividade humana. 
3. Localizar en mapas as paisaxes naturais de España; e trazos sobre as interrelacións entre o medio natural e 

a actividade humana. 
 4. Utilizar e aplicar os procedementos do método xeográfico ao estudo das paisaxes naturais de España; e as 

interrelacións entre o medio natural e a actividade humana. 
5. Valorar a diversidade dos espazos naturais de España e Galicia; e comprender a importancia de previr os 

riscos naturais e de evitar e corrixir as alteracións ambientais. 
 
4.5- Estándares de aprendizaxe e competencias clave: 
 

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

▪ 2.1. Redacta temas e elabora cadros de síntese sobre as paisaxes naturais de España; o medio natural 
como recurso e como risco; os problemas ambientais e os espazos naturais protexidos. CCL, CMCCT e 
CAA. 

▪ 3.1. Localiza en mapas as paisaxes naturais oceánica, mediterránea, de montaña e de Canarias; 
recursos naturais; as áreas afectadas por riscos e problemas ambientais; e os principais espazos 
naturais protexidos. CMCCT e CAA. 

▪ 4.1. Obtén, identifica, diferencia e comenta imaxes de paisaxes naturais de España; e obtén, analiza 
mapas, gráficos, datos estatísticos e textos sobre riscos naturais e sobre a influencia negativa e positiva 
da acción antrópica no medio natural.CD, CCL, CMCT, CAA e CSC. 

▪ 5.1. Valora a diversidade dos espazos naturais de España e Galicia, e a importancia da súa protección; 
identifica riscos e problemas ambientais; analiza algún elemento lexislador correctivo da acción humana 
sobre a natureza; e propón solucións xerais e persoais fronte aos problemas ambientais. CSIEE e CSC. 

 
4.6.- Descritores e competencias clave: 

▪  
▪ Interactuar co contorno natural de xeito respectuoso. CMCCT. 
▪ Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un desenvolvemento sostible. 

CMCCT. 
▪ Tomar conciencia dos cambios producidos polas persoas no contorno natural e as repercusións para a 

vida futura. CMCCT. 
▪ Respectar e preservar a vida dos seres vivos do seu contorno. CMCCT. 
▪ Aplicar métodos de análise rigorosos para mellorar a comprensión da realidade circundante no ámbito 

xeográfico. CMCCT. 
▪ Manexar os coñecementos sobre a ciencia xeográfica e a tecnoloxía para solucionar problemas, 

comprender o que acontece arredor nosa e responder preguntas. CMCCT. 
▪ Utilizar os elementos matemáticos básicos: operacións, porcentaxes, etc. CMCCT. 
▪ Comprender e interpretar a información presentada en formato gráfico. CMCCT. 
▪ Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias apropiadas. CMCCT. 
▪ Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá. CMCCT. 
▪ Desenvolver e promover hábitos de vida saudable en canto á alimentación, prevención de riscos e de 

hábitos nocivos, e exercicio físico. CMCCT. 
▪ Comprender o sentido dos textos escritos e orais. CCL 
▪ Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia. CCL 
▪ Manter unha actitude favorable cara á lectura. CCL 
▪ Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas e gramaticais para 

elaborar textos escritos e orais. CCL 
▪ Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atenta ao 

interlocutor. CCL 
▪ Empregar distintas fontes para a busca de información. CD 
▪ Elaborar información propia derivada obtida a través de medios tecnolóxicos. CD 
▪ Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.CD 
▪ Usar as novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria.CD. 
▪ Apreciar os valores culturais do patrimonio natural. CCEC 
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▪ Manifestar gusto pola creatividade e pola estética no ámbito cotián. CCEC 
▪ Elaborar traballos e presentacións con sentido estético .CCEC. 
▪ Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación establecidos. 
▪ Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. CSC 
▪ Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. CSC 
▪ Aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto escolar. CSC 
▪ Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo, e para a 

resolución de conflitos. CSC. 
▪ Ser constante no traballo superando as dificultades. CSIEE. 
▪ Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa. CSIEE. 
▪ Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. CSIEE. 
▪ Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. CSIEE. 
▪ Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos. CSIEE. 
▪ Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. CSIEE. 
▪ Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos. CSIEE. 
▪ Contaxiar entusiasmo pola tarefa e confiar nas posibilidades de alcanzar obxectivos. CSIEE. 
▪ Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos. CSIEE. 
▪ Involucrarse ou promover accións cun fin social. CSIEE. 
▪ Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. CAA 
▪ Xestionar os recursos e as motivacións persoais en favor da aprendizaxe. CAA 
▪ Planificar os recursos necesarios e os pasos que cómpre realizar no proceso de aprendizaxe. CAA 
▪ Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. CAA 
▪ Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. CAA 
▪ Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos resultados 

intermedios. CAA 
▪ Identificar potencialidades persoais como aprendiz. CAA 

 
4.7.- Indicadores de logro de estándares en relación as competencias clave: 
 

▪ Toma conciencia dos problemas ambientais e valora as medidas encamiñadas a conseguir un 
desenvolvemento sostible. CMCCT 

▪ Cita os principais contaminantes atmosféricos, os efectos que producen e como evolucionou a súa 
produción. CMCCT 

▪ Identifica problemas ambientais en diversos documentos e explica para cada un as súas causas e 
consecuencias. CMCCT 

▪ Busca información sobre algún animal ou planta ameazado, explica as causas desta situación e as 
medidas que se adoptaron para evitar a súa desaparición. CMCCT 

▪ Valora a importancia da existencia de espazos naturais protexidos. CMCCT 
▪ Elixe unha organización ecoloxista e realiza un informe sobre ela. CMCCT 
▪ Comprométese na mellora do medio. CMCCT 
▪ Planifica accións para reducir e recuperar os residuos no centro de estudos. CMCCT 
▪ Propón actitudes persoais para previr os incendios. CMCCT 
▪ Elabora un mural e un slogan para concienciar o alumnado sobre algún dos problemas ambientais de 

España. CMCCT 
▪ Explica: CMCCT 

-  Como inflúen os distintos elementos do medio natural no poboamento e o hábitat, e nas actividades 
humanas. 

- En que consisten os problemas de alteración da canle fluvial, a sobreexplotación e a salinización de 
acuíferos, a redución de zonas húmidas, a eutrofización da auga e as mareas negras. 

- Como inflúen as distintas actividades humanas nos problemas do solo. 
▪ Compara imaxes de paisaxes naturais e humanizadas. CMCCT 
▪ Utiliza e traballa con mapas. CMCCT 
▪ Comenta mapas dos riscos sísmicos, volcánicos e climáticos de España. CMCCT 
▪ Comenta o mapa da desertización do solo en España. CMCCT 
▪ Localiza en mapas: as principais paisaxes naturais de España; os problemas ambientais máis 

relevantes; e os principais espazos naturais protexidos. CMCCT 
▪ Utiliza técnicas propias do método xeográfico. CMCCT 
▪ Comenta imaxes de paisaxes naturais de España seguindo a técnica de comentario de paisaxes 

xeográficas. CMCCT 
▪ Comenta documentos relativos ao consumo de auga, o balance hídrico e a capacidade dos encoros; e 

documentos relativos aos incendios forestais. CMCCT 
▪ Aplica coñecementos á vida cotiá: explica a utilidade da elaboración de mapas de ruído. CMCCT 
▪ Consulta a páxina de Protección Civil e escribe a información que achega. CMCCT. 
▪ Realiza con interese a lectura comprensiva dos contidos das diferentes epígrafes da unidade. CCL 
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▪ Define termos utilizando o vocabulario xeográfico adecuado: CCL 
- Conceptos como medio, sobreexplotación, risco natural, adaptación ao cambio climático, reciclaxe, 

espazo natural protexido. 
▪ Le e comenta textos sobre o preámbulo da Lei de costas e sinala os problemas que e as medidas 

encamiñadas a este fin. CCL 
▪ Redacta a resposta ás actividades e os traballos formulados, utilizando o vocabulario, as estruturas 

lingüísticas e as normas gramaticais correctas. CCL 
▪ Expón oralmente, con corrección e coherencia, a resposta ás actividades didácticas formuladas polo 

profesorado. CCL 
▪ Respecta as normas de comunicación na clase: pide a palabra e atende as intervencións do profesorado 

e dos demais estudantes. CCL 
▪ Recompila noticias: CD 

- De riscos naturais que producisen ameazas e danos humanos e/ou materiais no último ano. 
- De cada un dos tipos de problema que sofren as augas en España. 

▪ Busca imaxes en Internet dunha paisaxe cultural; e dos recursos que se poden obter dos diferentes 
elementos do medio natural. CD 

▪ Obtén e elabora información da Rede: CD 
▪ Consulta a páxina de Protección Civil, escribe a información que achega, resume algún dos seus 

apartados e valora o labor desta organización. CD 
▪ Busca información sobre algún dos espazos protexidos da propia comunidade autónoma e explica as 

razóns da súa especial valoración. CD 
▪ Redacta un pé explicando o interese dunha paisaxe cultural. CCEC 
▪ Busca información sobre algún dos xeoparques de España e indica os valores que pretenden conservar. 

CCEC 
▪ Busca información sobre espazos naturais protexidos en Galicia e as razóns da súa valoración. CCEC 
▪ Coida a presentación do caderno de traballo e a execución do mural sobre un problema ambiental. 

CCEC 
▪ Selecciona con sentido estético imaxes relativas ás paisaxes naturais de España. CCEC. 
▪ Participa activamente na clase formulando preguntas; contestando interrogantes; manifestando opinións; 

e expoñendo voluntariamente a resposta ás actividades didácticas da unidade formuladas polo 
profesorado. CSC 

▪ Respecta as intervencións na clase dos demais estudantes. CSC 
▪ Manifesta unha actitude atenta e respectuosa coas indicacións do profesorado. CSC 
▪ Participa activamente e colabora nas tarefas de equipo, como a realización de traballos de campo e 

murais. CSC 
▪ Escolle unha organización ecoloxista de Galicia e elabora un informe sobre ela. CSC. 
▪ Organiza o seu traballo para realizar as tarefas encomendadas de forma adecuada no tempo requirido, 

solicitando axuda para realizalas en caso necesario. CSIEE 
▪ Propón solucións relativas aos problemas da auga en España. CSIEE 
▪ Enumera medidas fronte ao cambio climático. CSIEE 
▪ Planifica, elabora e participa activamente e de forma responsable na realización do traballo de campo en 

equipo sobre unha paisaxe natural do contorno. CSIEE 
▪ Elabora cadros conceptuais sobre os problemas e as políticas ambientais; e sobre as consecuencias do 

cambio climático no medio e nas actividades humanas. CAA 
▪ Elabora cadros de síntese referidos aos riscos naturais (causas, localización, consecuencias e 

actuacións); e aos problemas ambientais (causas, consecuencias e solucións).CAA 
▪ Confecciona cadros comparativos sobre as obras para a regularización dos recursos hídricos e os seus 

problemas; e sobre a influencia positiva e negativa dos elementos naturais na actividade humana. CAA 
▪ Amplía coñecementos sobre a emisión española de GEI e utilízaos para comentar un gráfico. CAA 
▪ Apoia a aprendizaxe dos contidos utilizando recursos como mapas e imaxes de paisaxes naturais; e 

mapas, gráficos, datos estatísticos, imaxes e textos de recursos e riscos naturais e de problemas 
ambientais e solucións. CAA 

▪ Utiliza o mapa conceptual da unidade para establecer relacións entre os contidos e obter unha visión 
sintética destes. CAA 

 
4.8.- Temporalización. 
 

▪ 5 horas. 

 
Bloque II.- O ESPAZO XEOGRÁFICO E AS ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

 
Unidade 5.- Os espazos do sector primario. 

5.1.- Competencias clave: 
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▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. CMCCT 
▪ Competencia en comunicación lingüística CCL 
▪ Competencia Dixital CD. 
▪ Aprender a aprender. CAA. 
▪ Competencias sociais e cívicas (CSC) 
▪ Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
▪ Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 
5.2.- Obxectivos didácticos 
 

▪ Definir e utilizar correctamente os termos básicos propios dos espazos rurais e pesqueiros. 
▪ Describir, caracterizar e explicar os condicionantes e as características das actividades agrarias; 

identificar, diferenciar e comparar as paisaxes agrarias de España; e coñecer os problemas e as 
dinámicas recentes do espazo rural. 

▪ Describir, caracterizar e explicar os condicionantes, as características e os problemas da actividade 
pesqueira e da acuicultura. 

▪ Utilizar as principais ferramentas e os procedementos do método xeográfico relacionados cos espazos 
agrarios e pesqueiros: comentario de paisaxes agrarias a través de imaxes ou de observacións de 
campo; e obtención, análise e comentario de mapas, datos estatísticos, gráficos e textos. 

▪ Valorar os espazos agrarios e pesqueiros de España; coñecer e tomar conciencia dos seus problemas; e 
avaliar as posibles solucións. 

 
5.3.- Contidos: 
 

1.O espazo rural. 
1.1. Os trazos do espazo rural. 
1.2. O espazo agrario e a súa importancia. 
1.3. Os condicionantes naturais do espazo agrario. 
1.4. Os condicionantes humanos: a estrutura agraria: 

1.4.1. A poboación agraria. 
1.4.2. O sistema de propiedade e da explotación. 
1.4.3. As diferentes estruturas agrarias. 
1.4.4. A política agraria. 

A política agraria desde mediados do século XIX ata a PAC. 
A política agraria comunitaria (PAC) e as súas repercusións. 

2. As actividades agrarias. 
2.1. A actividade agrícola. 

2.1.1. A estrutura agrícola e as súas transformacións recentes. 
2.1.2. A produción agrícola e as súas transformacións recentes. 

2.2. A actividade gandeira e as súas transformacións recentes. 
2.3. A actividade forestal. 

3. As paisaxes agrarias de España. 
3.1. Os elementos das paisaxes agrarias: 

3.1.1. O poboamento rural. 
3.1.2. O hábitat rural. 
3.1.3. As parcelas e os usos do solo. 

3.2. A paisaxe agraria do norte peninsular húmido. 
3.2. A paisaxe agraria do interior peninsular. 
3.3. A paisaxe agraria mediterránea. 
3.4. A paisaxe agraria de montaña. 
3.5. A paisaxe agraria de Canarias. 

4.Os problemas agrarios e o desenvolvemento rural. 
5. As dinámicas recentes do mundo rural. 

5.1. A multifuncionalidade do espazo rural. 
5.2. A heteroxeneidade do espazo rural. 

6.Os espazos da actividade pesqueira. 
6.1. O espazo pesqueiro marítimo e a súa importancia. 
6.2. Os condicionantes naturais e humanos. 
6.3. A produción pesqueira marítima. 
6.4. Os problemas actuais da pesca marítima. 
6.5. A acuicultura.  

 
5.4- Criterios de avaliación: 
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▪ 1. Definir e explicar brevemente os principais conceptos relativos aos espazos rural e pesqueiro de 
España. 

▪ 2. Describir, analizar, caracterizar e explicar as actividades agropecuarias e pesqueiras. 
▪ 3. Localizar en mapas as paisaxes agrarias, os aproveitamentos agropecuarios e as rexións pesqueiras 

de España. 
▪  4. Utilizar e aplicar os procedementos do método xeográfico ao estudo dos espazos rurais e pesqueiros 

de España. 
▪ 5. Valorar os espazos rurais e pesqueiros; tomar conciencia dos seus problemas; e avaliar as posibles 

solucións. 
 
5.5- Estándares de aprendizaxe e competencias clave: 
 

▪ 1.1. Define con precisión conceptos relativos aos condicionantes naturais e humanos; as actividades; as 
paisaxes; e os problemas dos espazos agrarios e pesqueiros. CCL, CMCT. 

▪ 2.1. Redacta temas sobre os condicionantes, actividades, paisaxes, problemas e dinámicas do espazo 
rural; e sobre os condicionantes, produción e problemas da actividade pesqueira. CCL, CMCT, CAA. 

▪ 3.1. 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. CMCT, CAA. 

▪ 4.1. 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.CD, CCL, 
CMCT,CAA,CCEC,CSIEE. 

▪ 5.1. Valora os espazos rurais e pesqueiros; identifica e toma conciencia dos seus problemas obtendo e 
comentando diferentes informacións sobre eles; e avalía as posibles solucións utilizando as actuais 
directrices das políticas agraria e pesqueira. CSIEE, CSC. 

 
5.6.- Descritores e competencias clave: 
 

▪ Tomar conciencia dos cambios producidos polas persoas no contorno natural e as repercusións para a 
vida futura. CMCT 

▪ Aplicar métodos de análise rigorosos para mellorar a comprensión da realidade circundante no ámbito 
xeográfico. CMCT 

▪ Manexar os coñecementos sobre a ciencia xeográfica e a tecnoloxía para solucionar problemas, 
comprender o que acontece arredor nosa e responder preguntas. CMCT 

▪ Coñecer e utilizar os elementos matemáticos básicos: operacións, magnitudes, porcentaxes, etc. CMCT 
▪ Comprender e interpretar a información presentada en formato gráfico. CMCT 
▪ Organizar a información utilizando procedementos matemáticos. CMCT 
▪ Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias apropiadas. CMCT 
▪ Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. CMCT 
▪ Desenvolver e promover hábitos de vida saudable en canto á alimentación, prevención de riscos e de 

hábitos nocivos, e exercicio físico. CMCT 
▪ Comprender o sentido dos textos escritos e orais. CCL 
▪ Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia. CCL 
▪ Manter unha actitude favorable cara á lectura. CCL 
▪ Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas e gramaticais para 

elaborar textos escritos e orais. CCL 
▪ Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atenta ao 

interlocutor 
▪ Empregar distintas fontes para a busca de información. CD 
▪ Elaborar información propia derivada obtida a través de medios tecnolóxicos. CD 
▪ Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.CD 
▪ Usar as novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria.CD. 
▪ Apreciar os valores culturais do patrimonio natural. CCEC 
▪ Manifestar gusto pola creatividade e pola estética no ámbito cotián. CCEC 
▪ Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. CCEC. 
▪ Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación establecidos. 
▪ Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. CSC 
▪ Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. CSC 
▪ Aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto escolar. CSC 
▪ Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo, e para a 

resolución de conflitos. CSC. 
▪ Ser constante no traballo superando as dificultades. CSIEE. 
▪ Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa. CSIEE. 
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▪ Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. CSIEE. 
▪ Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. CSIEE. 
▪ Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos. CSIEE. 
▪ Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. CSIEE. 
▪ Contaxiar entusiasmo pola tarefa e confiar nas posibilidades de alcanzar obxectivos. CSIEE. 
▪ Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. CAA 
▪ Xestionar os recursos e as motivacións persoais en favor da aprendizaxe. CAA 
▪ Planificar os recursos necesarios e os pasos que cómpre realizar no proceso de aprendizaxe. CAA 
▪ Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. CAA 
▪ Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. CAA 
▪ Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos resultados 

intermedios. CAA 
▪ Identificar potencialidades persoais como aprendiz. CAA 

 
5.7.- Indicadores de logro de estándares en relación as competencias clave: 
 

▪ Relaciona contidos: a política hidráulica e a extensión da superficie regada. CMCCT 
▪ Explica por que o espazo rural é dinámico, heteroxéneo e complexo; e a influencia do medio físico no 

poboamento e o hábitat rural. CMCCT 
▪ Pon exemplos de medios técnicos que permiten superar os condicionamentos negativos do medio 

español para as actividades agrarias. CMCCT 
▪ Debate sobre os cultivos transxénicos. CMCCT 
▪ Compara as vantaxes e inconvenientes dos cambios nas técnicas e sistemas agrarios; dos cultivos 

forzados; e dos novos usos no espazo rural. CMCCT 
▪ Compara: CMCCT 

- A primeira PAC e a actual en canto a contexto, obxectivos e medidas. 
- As características da agricultura tradicional e actual en canto a variedade de especies, técnicas, 

sistemas de cultivo e produción. 
- As características da actividade gandeira tradicional e a actual. 
- Os trazos da estrutura pesqueira e os da estrutura agraria. 
- Os obxectivos actuais da PPC e da PAC. 
- A produción da acuicultura e a da pesca marítima. 

▪ Busca noticias sobre os problemas da actividade agraria; a aplicación da PAC en España; e os 
problemas actuais da pesca. CMCCT 

▪ Comenta textos xeográficos sobre os obxectivos da Lei para o desenvolvemento sostible do medio rural; 
e sobre a nova PPC. CMCCT 

▪ Compara imaxes dos tipos de poboamento e hábitat rurais. CMCCT 
▪  Localiza en mapas as principais provincias madeireiras. CMCCT 
▪ Comenta mapas sobre a distribución das explotacións agrarias segundo o tamaño da SAU; a superficie 

concentrada por provincias; a distribución do barbeito; a superficie regada; a evolución da cabana 
gandeira; a evolución da produción de carne e de leite; a poboación ocupada na pesca; e a evolución da 
frota pesqueira española. CMCCT 

▪ Elabora gráficos sobre a evolución das explotacións gandeiras; e sobre o peso das actividades agrarias 
na ocupación e no PIB en relación cos outros dous sectores económicos. CMCCT 

▪ Comenta gráficos sobre o número e a superficie das explotacións agrarias; a distribución do solo 
segundo usos; a evolución da maquinaria agraria e do consumo de fertilizantes; a evolución do barbeito; 
e a evolución da produción de madeira. CMCCT 

▪ Comenta datos estatísticos sobre a evolución da participación da produción vexetal e animal na 
produción final agraria; e a evolución das explotacións gandeiras. 

▪ Compara a forma numérica e gráfica de mostrar a información referida ás explotacións gandeiras; e 
selecciona o gráfico apropiado para expresar o peso agrario na ocupación e no PIB respecto aos demais 
sectores. CMCCT 

▪  Utiliza técnicas propias do método xeográfico: emprega a técnica de comentario de paisaxes agrarias na 
paisaxe de Salobreña (Granada) e en imaxes obtidas de Internet. CMCCT 

▪ Realiza con interese a lectura comprensiva dos contidos das diferentes epígrafes da unidade. CCL 
▪ Define termos utilizando o vocabulario xeográfico adecuado: agricultura extensiva, agricultura de secaño, 

agricultura ecolóxica, barbeito, gandería, benestar animal, FEADER, lonxa, paro biolóxico, etc. CCL 
▪ Redacta a resposta ás actividades e aos traballos formulados, utilizando o vocabulario, as estruturas 

lingüísticas e as normas gramaticais correctas. CCL 
▪ Expón oralmente, con corrección e coherencia, a resposta ás actividades didácticas formuladas polo 

profesorado. CCL 
▪ Respecta as normas de comunicación na clase: pide a palabra e atende ás intervencións do profesorado 

e dos demais estudantes no debate sobre os cultivos transxénicos. CCL 
▪ Busca imaxes en Internet sobre diferentes tipos de poboamento e hábitat rurais; problemas da actividade 
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agraria; diferentes paisaxes agrarias; e a heteroxeneidade do espazo rural. CD 
▪ Obtén e elabora información da Rede sobre as políticas de desamortización, a reforma agraria da 

Segunda República e a política de colonización do franquismo; as actuacións hidráulicas levadas a cabo 
desde principios do século XX; os cultivos transxénicos; a produción ecolóxica; e a conservación do 
patrimonio cultural rural.CD 

▪ Elabora información a partir de diversos documentos sobre a poboación agraria.CD. 
▪ Coida a presentación do caderno de traballo e a execución do traballo de campo sobre as actividades 

agrarias do contorno. CCEC. 
▪ Realiza un esbozo sobre o espazo agrario seleccionado para o traballo de campo. CCEC. 
▪ Selecciona con sentido estético imaxes relativas aos tipos de poboamento e hábitat rurais e ás paisaxes 

agrarias. CCEC. 
▪ Valora a importancia de conservar o patrimonio cultural rural. CCEC. 
▪ Participa activamente na clase formulando preguntas; contestando a interrogantes; manifestando 

opinións; e expoñendo voluntariamente a resposta ás actividades didácticas da unidade formuladas polo 
profesorado; participa no debate sobre os cultivos transxénicos. CSC 

▪ Respecta as intervencións na clase dos demais estudantes. CSC 
▪ Manifesta unha actitude atenta na clase e respectuosa coas indicacións do profesorado. CSC 
▪ Organiza o seu traballo para realizar as tarefas encomendadas de forma adecuada no tempo requirido, 

solicitando axuda para realizalas en caso necesario. CSIEE 
▪ Planifica a súa intervención no debate sobre os cultivos transxénicos. CSIEE 
▪ Formula solucións fronte aos problemas agrarios do contorno tomando como base as actuais políticas de 

desenvolvemento rural. CSIEE 
▪ Expresa opinións sobre a agricultura ecolóxica. CSIEE 
▪ Planifica, elabora e participa activamente e de forma responsable na realización do traballo de campo en 

equipo sobre as actividades agrarias do contorno. CSIEE 
▪ Realiza un esquema sobre a heteroxeneidade do espazo rural. CAA 
▪ Sintetiza a evolución das políticas sobre o barbeito e o regadío; e os cambios principais que afectan o 

poboamento e o hábitat rural tradicional. CAA 
▪ Clasifica información: noticias sobre diferentes problemas das actividades agrarias. 
▪ Elabora cadros de síntese referidos aos principais tipos de cultivos; os principais tipos de gando; e os 

trazos da actividade forestal. CAA 
▪ Confecciona cadros comparativos sobre os tres modelos de estrutura agraria; as paisaxes agrarias de 

España; a situación actual e transformacións recentes da estrutura agraria española; as transformacións 
industriais das principais producións agrícolas, gandeiras e forestais; os problemas agrarios e pesqueiros 
e as súas posibles solucións. CAA 

▪ Apoia a aprendizaxe dos contidos utilizando recursos como mapas das producións agrarias e 
pesqueiras; imaxes das paisaxes agrarias; realización de traballos de campo en grupo sobre as 
actividades agrarias do contorno; utilización de material gráfico; e lectura de textos e informacións 
complementarios. CAA 

▪ Utiliza o mapa conceptual da unidade para establecer relacións entre os contidos e obter unha visión 
sintética destes. CAA 

▪ Programa e realiza a proba de autoavaliación proposta e utiliza os resultados para valorar a aprendizaxe, 
tomar conciencia dos acertos e os fallos, e adoptar decisións para mellorar. CAA 

 
5.8.- Temporalización. 
 

▪ Nove horas lectivas. 
 
 

Unidade 6.- Os espazos industriais. 
 
6.1.- Competencias clave: 
 

▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. CMCCT 
▪ Competencia en comunicación lingüística CCL 
▪ Competencia Dixital CD. 
▪ Aprender a aprender. CAA. 
▪ Competencias sociais e cívicas (CSC) 
▪ Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
▪ Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 
6.2.- Obxectivos didácticos 

▪ Definir e utilizar correctamente os termos básicos propios dos espazos mineiros, enerxéticos e 
industriais. 
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▪ Describir, caracterizar e explicar a evolución, os trazos, a localización, os problemas e as políticas 
actuais sobre as actividades mineiras, enerxéticas e industriais de España. 

▪ Utilizar as principais ferramentas e procedementos do método xeográfico relacionados cos espazos 
mineiros, enerxéticos e industriais de España: comentario de paisaxes industriais a través de imaxes ou 
de observacións de campo; e obtención, análise e comentario de mapas, datos estatísticos, gráficos e 
textos. 

▪ Valorar os espazos mineiros, enerxéticos e industriais de España e Galicia; coñecer e tomar conciencia 
dos seus problemas; e avaliar as posibles solucións. 

 
6.3.- Contidos: 
 

1. Os trazos e a importancia do espazo industrial. 
2. A s materias primas. 

2.1. Os tipos de materias primas. 
2.2. Os problemas da minería e a política mineira 

3. As fontes de enerxía. 
3.1. As fontes de enerxía primaria. 
3.2. A enerxía final. 
3.3. Os problemas enerxéticos e a política enerxética. 
3.4. Os recursos enerxéticos de Galicia. 

4. A industria española entre 1855 e 1975. 
4.1. Evolución histórica. 
4.2. A produción industrial 1855-1975. 
4.3. A estrutura industrial 1855-1975. 
4.4. A localización industrial 1855-1975. 
4.5. As áreas industriais 1855-1975. 
4.6. A política industrial 1855-1975. 

5. A crise e a reestruturación industrial (1975-1985). 
4.1. A crise industrial. 
4.2. A reestruturación industrial. 

6. A industria española na actualidade. 
5.1. A evolución industrial desde 1990. 
5.2. A produción industrial actual. 
5.3. A estrutura actual da industria. 
5.4. A localización industrial actual. 
5.5. As áreas industriais actuais. 
5.6. A política industrial actual. 

7. A industria en Galicia. 
7.1. O proceso de industrialización en Galicia. 
7.2. Estrutura e principais áreas industriais. 

 
6.4- Criterios de avaliación: 
 

▪ 1. Definir e explicar brevemente os principais conceptos relativos ás materias primas, as fontes de 
enerxía e a industria de España. 

▪ 2. Definir e explicar brevemente as fontes de enerxía en Galicia. 
▪ 3. Describir, analizar, caracterizar e explicar as materias primas; as fontes de enerxía; o proceso de 

industrialización; e os trazos da industria actual en España. 
▪ 4. Describir e analizar as características da industria en Galicia. 
▪ 5. Localizar en mapas os recursos mineiros e enerxéticos e as producións e as áreas industriais de 

España e de Galicia. 
▪ 6. Utilizar e aplicar os procedementos do método xeográfico ao estudo das materias primas, as fontes 

de enerxía e a industria de España. 
▪ 7. Valorar os espazos mineiros, enerxéticos e industriais; tomar conciencia dos seus problemas; e 

formular e avaliar as posibles solucións. 
 
6.5- Estándares de aprendizaxe e competencias clave: 
 

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

▪ 2.1 Explica as peculiaridades dos recursos e das potencialidades enerxéticas en Galicia. CCL 
▪ 3.1. Redacta temas sobre os tipos de materias primas, os seus problemas e a política mineira; as fontes 

de enerxía primaria, a enerxía final, os problemas e a política enerxética; as etapas do proceso de 
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industrialización, relacionando o nacemento da industria coa localización dos recursos mineiros e 
enerxéticos; os factores da localización industrial; os trazos, os problemas e as políticas industriais da 
UE e de España. CCL, CMCCT.CAA. 

▪  4.1. Explica o proceso de industrialización de Galicia e a estrutura e principais áreas industriais do 
territorio galego. CCL, CSAA. 

▪ 5.1 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. CMCCT, CAA. 

▪ 6.1. Obtén, identifica, diferencia e comenta imaxes de sectores e de paisaxes industriais; e obtén, analiza 
e comenta mapas, gráficos, datos estatísticos, eixes cronolóxicos e textos sobre a evolución, a 
importancia, as características, as producións, os problemas e as políticas mineiras, enerxéticas e 
industriais. CD, CCL, CMCCT, CAA, CCEC, CSIEE. 

▪ 7.1. Valora os espazos mineiros, enerxéticos e industriais; identifica e toma conciencia dos seus 
problemas obtendo e comentando diferentes informacións sobre eles; e avalía as posibles solucións 
utilizando as actuais directrices das políticas mineira, enerxética e industrial da UE e de España. CSIEE, 
CSC. 

 
6.6.- Descritores e competencias clave. 
 

▪ Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un desenvolvemento sostible. 
CMCCT. 

▪ Tomar conciencia dos cambios producidos polas persoas no contorno natural e as repercusións para a 
vida futura. CMCCT 

▪ Aplicar métodos de análise rigorosos para mellorar a comprensión da realidade circundante no ámbito 
xeográfico. CMCCT 

▪ Manexar os coñecementos sobre a ciencia xeográfica e a tecnoloxía para solucionar problemas, 
comprender o que acontece arredor nosa e responder preguntas. CMCCT 

▪ Coñecer e utilizar os elementos matemáticos básicos: operacións, magnitudes, porcentaxes, etc. 
CMCCT 

▪ Comprender e interpretar a información presentada en formato gráfico. CMCCT 
▪ Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias apropiadas. CMCCT 
▪ Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. CMCCT 
▪ Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá. CMCCT 
▪ Comprender o sentido dos textos escritos e orais. CCL 
▪ Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia. CCL 
▪ Manter unha actitude favorable cara á lectura. CCL 
▪ Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas e gramaticais para 

elaborar textos escritos e orais. CCL 
▪ Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atenta... CCL 
▪ Empregar distintas fontes para a busca de información. CD 
▪ Elaborar información propia derivada de información obtida a través de medios tecnolóxicos. CD 
▪ Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.CD 
▪ Usar as novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria.CD 
▪ Manifestar gusto pola creatividade e pola estética no ámbito cotián. CCEC 
▪ Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. CCEC 
▪ Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial e de España nas súas distintas vertentes (artístico-

literaria, etnográfica, xeográfica, urbana, económica, científico-técnica...). CCEC 
▪ Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación establecidos. CSC 
▪ Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. CSC 
▪ Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. CSC 
▪ Aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto escolar. CSC 
▪ Ser constante no traballo superando as dificultades. CSIEE. 
▪ Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa. CSIEE. 
▪ Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. CSIEE. 
▪ Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. CSIEE. 
▪ Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos. CSIEE. 
▪ Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. CSIEE. 
▪ Contaxiar entusiasmo pola tarefa e confiar nas posibilidades de alcanzar obxectivos. CSIEE. 
▪ Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. CAA 
▪ Xestionar os recursos e as motivacións persoais en favor da aprendizaxe. CAA 
▪ Planificar os recursos necesarios e os pasos que cómpre realizar no proceso de aprendizaxe. CAA 
▪ Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. CAA 
▪ Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. CAA 
▪ Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos resultados 

intermedios. CAA 
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▪ Identificar potencialidades persoais como aprendiz. CAA 
 
6.7.- Indicadores de logro de estándares en relación as competencias clave: 
 

▪ Toma conciencia dos cambios producidos pola actividade humana no contorno: elabora dez medidas 
para aforrar enerxía na vida cotiá e propón solucións para os problemas ambientais causados pola 
minaría e pola industria. CMCCT 

▪ Utiliza datos estatísticos para obter información sobre a produción mineira; a repartición dos sectores 
industriais por destino dos bens en 1855-1975; as consecuencias da crise industrial de 1975; os 
resultados alcanzados polas ZUR e as ZID; a influencia das conxunturas industriais no índice de 
produción industrial, a ocupación e o PIB; e a evolución recente da achega da industria á ocupación e ao 
PIB. CMCCT 

▪ Relaciona contidos: a localización dos principais depósitos de enerxía non renovable coas redes de 
transporte e as instalacións de transformación; e a suba do prezo do petróleo coa crise industrial 
española de 1975. CMCCT 

▪ Explica as causas e as consecuencias do elevado consumo enerxético en España; os factores de 
localización das enerxías renovables; as consecuencias da elevada importación enerxética; as razóns da 
dependencia externa e escasa proxección exterior da industria española no período 1855-1975; os 
factores que propiciaron a implantación das primeiras industrias en Asturias, País Vasco, Cataluña e 
Madrid; e as causas da concentración e da difusión industrial. CMCCT 

▪ Compara as vantaxes e inconvenientes das fontes de enerxía renovables e non renovables. CMCCT 
▪ Busca noticias sobre os problemas ambientais relacionados coa produción e o consumo enerxético; e 

sobre os problemas da industria. CMCCT 
▪ Comenta textos xeográficos sobre problemas ambientais relacionados coa produción e o consumo 

enerxético. CMCCT 
▪ Compara informacións sobre a política industrial actual e a da política de desenvolvemento. CMCCT 
▪ Compara imaxes dos trazos do sistema de produción; dos sectores industriais; e dos tipos de 

localizacións industriais actuais. CMCCT 
▪ Utiliza e traballa con mapas: explica a localización industrial nos mapas de 1900 e 1975; explica as 

diferenzas entre comunidades respecto ao gasto en I+D; e sinala os tipos de industrias máis 
característicos das diferentes áreas industriais. CMCCT 

▪ Localiza en mapas: os principais tipos de recursos minerais de España; as centrais nucleares; as 
principais fontes de enerxía e os sectores industriais da propia comunidade autónoma; e os espazos 
industriais afectados pola difusión e a concentración industrial. CMCCT 

▪ Elabora mapas sobre as importacións enerxéticas españolas. CMCCT 
▪ Comenta mapas: os principais incentivos á industrialización durante a política de desenvolvemento e as 

principais canteiras de pedra ornamental de Galicia. CMCCT 
▪ Comenta gráficos sobre a produción e o consumo de enerxía primaria por fontes; a produción enerxética 

con renovables; a evolución do consumo de enerxía final por fonte; a produción de electricidade por tipo 
de centrais; a intensidade enerxética; a evolución do índice de produción industrial 1831-1975; a 
evolución do peso industrial na ocupación e no PIB entre 1850-1975; a distribución das empresas polo 
seu tamaño; a situación española en I+D; o comercio español de alta tecnoloxía; e a evolución da 
participación da industria na ocupación e no PIB. CMCCT 

▪ Utiliza técnicas propias do método xeográfico: elabora un eixe cronolóxico sobre as etapas da industria 
española; comenta a paisaxe industrial do parque tecnolóxico de Málaga; e realiza un traballo de campo 
sobre unha industria. CMCCT 

▪ Aplica coñecementos á vida cotiá: propón dez medidas para o aforro de enerxía na vida diaria. CMCCT 
▪ Realiza con interese a lectura comprensiva dos contidos das diferentes epígrafes da unidade. CCL 
▪ Define termos utilizando o vocabulario xeográfico adecuado: materia prima, fonte de enerxía, central 

eléctrica, ZUR, medio industrial innovador. CCL 
▪ Diferencia termos: enerxía primaria e enerxía final; automatización e mecanización; descentralización e 

integración produtiva; economía de gama e economía de escala; traballadores de colo azul, de colo 
branco e de colo de aceiro. CCL 

▪ Describe os recursos enerxéticos de Galicia, a política industrial da UE e a súa influencia na política 
industrial española. CCL 

▪ Redacta a resposta ás actividades e os traballos formulados, utilizando o vocabulario, as estruturas 
lingüísticas e as normas gramaticais correctas. CCL 

▪ Expón oralmente, con corrección e coherencia, a resposta ás actividades didácticas formuladas polo 
profesorado; a información obtida sobre un exemplo de rehabilitación mineira ou o debate sobre as 
consecuencias da construción de encoros en Galicia. CCL 

▪ Respecta as normas de comunicación na clase: pide a palabra e atende as intervencións do profesorado 
e dos demais estudantes. CCL 

▪ Busca imaxes en Internet do modo de produción fordista e do actual; de actividades correspondentes a 
sectores industriais maduros, dinámicos e de alta tecnoloxía; e de problemas ambientais causados pola 
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industria.CD 
▪ Obtén e elabora información da Rede sobre a Guía Práctica da Enerxía da web do IDAE; a situación de 

partida da industria en Gran Bretaña; o fracaso das primeiras industrias implantadas en Málaga; e o Plan 
Nacional de Patrimonio Industrial.CD 

▪ Coida a presentación do caderno de traballo; a execución do eixe cronolóxico sobre a evolución da 
industria; e o traballo de campo sobre a industria. CCEC 

▪ Selecciona con sentido estético imaxes relativas aos modos de produción, sectores industriais e 
problemas ambientais da industria; e as que acompañan ao traballo de campo sobre unha industria do 
contorno. CCEC 

▪ Valora o interese cultural das instalacións industriais declaradas como bens industriais. CCEC 
▪ Participa activamente na clase formulando e contestando preguntas; manifestando opinións; e 

expoñendo voluntariamente a resposta ás actividades didácticas da unidade formuladas polo 
profesorado. CCEC 

▪ Respecta as intervencións na clase dos demais estudantes. CCEC 
▪ Manifesta unha actitude atenta na clase e respectuosa coas indicacións do profesorado. CCEC 
▪ Debate con coherencia e respecto acerca das consecuencias das consecuencia da construción de 

encoros en Galicia. CCEC 
▪ Organiza o seu traballo para realizar as tarefas encomendadas de forma adecuada no tempo requirido, 

solicitando axuda para realizalas en caso necesario. CSIEE 
▪ Elabora unha lista de dez medidas para aforrar enerxía na vida cotiá. CSIEE 
▪ Enumera vantaxes e inconvenientes da enerxía eólica en Galicia. CSIEE 
▪ Elabora unha ficha para clasificar os problemas e as solucións da industria. CSIEE 
▪ Valora criticamente os resultados da reestruturación industrial. CSIEE 
▪ Valora as vantaxes do sistema «xusto a tempo» e das economías de gama. CSIEE 
▪ Propón iniciativas para mellorar a situación da industria en Galicia. CSIEE 
▪ Investiga sobre a existencia de parques tecnolóxicos preto da túa localidade. CSIEE 
▪ Busca información orientada á creación dunha empresa. CSIEE 
▪ Avalía as vantaxes e os retos que supoñen a globalización e a innovación na industria. CSIEE 
▪ Realiza esquemas sobre as interrelacións entre a industria e o territorio; os diferentes modos de producir 

electricidade; e a produción dos distintos sectores industriais. CAA 
▪ Clasifica información sobre tipos de problemas enerxéticos procedentes de noticias de prensa. CAA 
▪ Elabora cadros de síntese referidos aos problemas da minería; os problemas enerxéticos de España e 

as súas solucións; e causas e consecuencias da crise industrial de 1975.CAA 
▪ Enumera onde se localizan as principais zonas industriais de Galicia. CAA 
▪ Confecciona cadros comparativos sobre a situación de partida da industria en España; as innovacións 

técnicas, sistemas produtivos e sectores da primeira e a segunda revolución industrial; os obxectivos, 
actuacións, sectores ou áreas afectadas e os resultados das políticas de reconversión e 
reindustrialización; os factores físicos e actuais da localización industrial; os problemas estruturais da 
industria e as medidas para facerlles fronte; as principais fontes de enerxía; as etapas da 
industrialización española; e as áreas industriais de España. CAA 

▪ Apoia a aprendizaxe dos contidos utilizando recursos como mapas das producións mineiras, enerxéticas 
e industriais; imaxes dos sistemas de produción e das paisaxes mineiras e industriais; realización dun 
traballo de campo sobre unha industria; utilización de material gráfico; e lectura de textos e informacións 
complementarios. CAA 

▪ Utiliza o mapa conceptual da unidade para establecer relacións entre os contidos e obter unha visión 
sintética destes. CAA 

▪ Programa e realiza a proba de autoavaliación proposta na web do alumnado de Anaya; e utiliza os 
resultados para valorar a aprendizaxe, tomar conciencia dos acertos e os fallos, e adoptar decisións para 
mellorar. CAA 

 
6.8.- Temporalización. 
 

▪ Nove horas lectivas. 
 
 

Unidade 7.- Os espazos do sector terciario. 
 
7.1.- Competencias clave: 
 

▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. CMCCT 
▪ Competencia en comunicación lingüística CCL 
▪ Competencia Dixital CD. 
▪ Aprender a aprender. CAA. 
▪ Competencias sociais e cívicas (CSC) 
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▪ Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
▪ Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 
7.2.- Obxectivos didácticos 
 

▪  Definir e utilizar correctamente os termos básicos propios dos espazos terciarios. 
▪ Describir, caracterizar e explicar o proceso de terciarización da economía española; os modos de 

transporte e o seu impacto espacial; o turismo; o comercio exterior e interior; e outras actividades 
terciarias. 

▪ Utilizar as principais ferramentas e procedementos do método xeográfico relacionados cos espazos 
terciarios: comentario de paisaxes turísticas; e obtención, análise e comentario de mapas, datos 
estatísticos, gráficos, imaxes e textos relacionados co transporte, o turismo e o comercio. 

▪ Valorar a importancia das actividades terciarias, tomar conciencia dos seus problemas e formular 
solucións fronte a eles. 

▪ Coñecer as peculiaridades do sector terciario en Galicia: o sistema de transportes e o turismo e comercio. 
 
7.3.- Contidos 

 
1. O proceso de terciarización ea importancia do sector terciario. 

1.1. O proceso e terciarización e as causas da terciarización. 
1.2. Os trazos do sector terciario. 
1.3. Os desequilibrios territoriais. 

2. Os transportes e as comunicacións. 
2.1. O sistema de transportes e a súa importancia. 
2.2. Características e problemas. 
2.3. A política de transporte. 
2.4. Os modos de transporte. 
2.5. As telecomunicacións. 
2.6. O sistema de transporte galego. 

3. Os espazos turísticos. 
3.1. O turismo e a súa importancia. 

3.1.1. O modelo turístico tradicional. 
3.1.2. A crise do modelo turístico tradicional. 
3.1.3. A reconversión: cara a un novo modelo turístico. 

3.2. Características do turismo español. 
3.3. Os tipos de turismo 
3.4. Os espazos turísticos 
3.5. As repercusións espaciais do turismo. 
3.6. Os problemas e a política turística. 

4. O comercio. 
4.1. O comercio interior. 
4.2. O comercio exterior. 

5. O turismo e o comercio en Galicia. 
 
7.4- Criterios de avaliación: 
 

▪ 1. Definir e explicar correctamente os principais conceptos relativos aos espazos de servizos de España. 
▪ 2. Describir, analizar, caracterizar e explicar o proceso de terciarización e as principais actividades do 

sector terciario en España e Galicia. 
▪ 3. Localizar en mapas os nodos e infraestruturas de transporte; os principais espazos turísticos; e as 

áreas máis destacadas do comercio interior e exterior. 
▪ 4. Aplicar os procedementos do método xeográfico ao estudo dos espazos terciarios de España. 
▪ 5. Valorar a importancia dos transportes na articulación do territorio; e tomar conciencia dos problemas 

que afectan ás actividades terciarias, propoñendo solucións fronte a eles. 
 
7.5- Estándares de aprendizaxe e competencias clave: 
 

▪ 1.1. Define con precisión conceptos relativos ao proceso de terciarización, os transportes, o turismo e o 
comercio en España. CCL, CMCCT. 

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

▪ 3.1. Localiza en mapas os nodos e infraestruturas do transporte terrestre, marítimo e aéreo; as áreas 
de alta e media densidade turística; as comunidades con maior peso do comercio interior; e as principais 
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áreas ou países do comercio exterior de España. CMCCT,CAA. 
▪ 4.1. Obtén, identifica diferenza e comenta imaxes de paisaxes turísticas; e obtén, analiza e comenta 

mapas, gráficos, datos estatísticos, imaxes e textos sobre os transportes, o turismo e o comercio en 
España. CD, CCL, CMCCT,CAA, CCEC, CSIEE. SIEP, CSC. 

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

 
7.6.- Descritores e competencias clave. 
 

▪ Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un desenvolvemento sostible. 
CMCCT. 

▪ Tomar conciencia dos cambios producidos polas persoas no contorno natural e as repercusións para a 
vida futura. CMCCT 

▪ Aplicar métodos de análise rigorosos para mellorar a comprensión da realidade circundante no ámbito 
xeográfico. CMCCT 

▪ Manexar os coñecementos sobre a ciencia xeográfica e a tecnoloxía para solucionar problemas, 
comprender o que acontece arredor nosa e responder preguntas. CMCCT 

▪ Coñecer e utilizar os elementos matemáticos básicos: operacións, magnitudes, porcentaxes, etc. 
CMCCT 

▪ Comprender e interpretar a información presentada en formato gráfico. CMCCT 
▪ Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias apropiadas. CMCCT 
▪ Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. CMCCT 
▪ Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá. CMCCT 
▪ Comprender o sentido dos textos escritos e orais. CCL 
▪ Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia. CCL 
▪ Manter unha actitude favorable cara á lectura. CCL 
▪ Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas e gramaticais para 

elaborar textos escritos e orais. CCL 
▪ Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atenta ao 

interlocutor. CCL 
▪ Empregar distintas fontes para a busca de información. CD 
▪ Elaborar información propia derivada de información obtida a través de medios tecnolóxicos. CD 
▪ Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.CD 
▪ Usar as novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria.CD 
▪ Comprender e valorar de forma crítica as mensaxes procedentes dos medios de comunicación. CD 
▪ Manifestar gusto pola creatividade e pola estética no ámbito cotián. CCEC 
▪ Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. CCEC 
▪ Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial e de España nas súas distintas vertentes (artístico-

literaria, etnográfica, xeográfica, urbana, económica, científico-técnica...). CCEC 
▪ Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación establecidos. CSC 
▪ Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. CSC 
▪ Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. CSC 
▪ Aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto escolar. CSC 
▪ Ser constante no traballo superando as dificultades. CSIEE. 
▪ Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa. CSIEE. 
▪ Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. CSIEE. 
▪ Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. CSIEE. 
▪ Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. CAA 
▪ Xestionar os recursos e as motivacións persoais en favor da aprendizaxe. CAA 
▪ Planificar os recursos necesarios e os pasos que cómpre realizar no proceso de aprendizaxe. CAA 
▪ Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. CAA 
▪ Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. CAA 
▪ Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos resultados 

intermedios. CAA 
▪ Identificar potencialidades persoais como aprendiz. CAA 

 
7.7.- Indicadores de logro de estándares en relación as competencias clave: 
 

▪ Propón tres medidas para reducir o impacto ambiental do transporte por estrada. CMCCT 
▪ Calcula o saldo comercial e a taxa de cobertura comercial. CMCCT 
▪ Utiliza datos estatísticos para obter información sobre o tráfico aéreo en España. CMCCT 
▪ Razoa sobre a relación entre un PIB elevado e un alto desenvolvemento económico. CMCCT 
▪ Relaciona contidos: os principais problemas do sistema de transporte español coas actuacións da 

política de transporte para solucionalos; e os trazos que comparte o comercio polo miúdo tradicional 
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moderno co tradicional clásico e o de libre servizo. CMCCT 
▪ Explica en que consiste o sistema de transporte intermodal e os elementos que compoñen a rede 

intermodal de mercadorías; que se entende por difusión turística e cales son as motivacións e as 
repercusións deste feito; e cales son as repercusións do turismo en áreas diferentes ás de sol e praia. 
CMCCT 

▪ Pon exemplos sobre as aplicacións do Sistema Intelixente de Transporte; o uso das novas tecnoloxías 
na vida cotiá; as áreas e os puntos turísticos de España; e os diferentes tipos de establecementos 
comerciais. 

▪ Compara as tendencias de localización da industria e dos servizos; as vantaxes e inconvenientes do 
transporte ferroviario e por estrada; as repercusións positivas e negativas do turismo; e as características 
do comercio por xunto e polo miúdo. CMCCT 

▪ Comenta textos xeográficos sobre o problema das conexións de España e Europa a través do Pireneo 
central. CMCCT 

▪ Compara imaxes sobre o modelo turístico tradicional e o novo modelo turístico; e sobre o comercio polo 
miúdo tradicional clásico e o de libre servizo. CMCCT 

▪ Utiliza e traballa con mapas: explica o que é a Rede Transeuropea de Transporte e as súas vantaxes; 
localiza os principais nodos españois incluídos na Rede Transeuropea de Transporte; e deduce dun 
mapa as causas e as consecuencias das diferenzas na densidade turística. CMCCT 

▪ Localiza en mapas as principais redes de transporte da súa provincia; e as áreas e puntos turísticos da 
propia comunidade autónoma. CMCCT 

▪ Comenta mapas sobre as diferenzas territoriais na terciarización; e os espazos turísticos en España. 
CMCCT 

▪ Elabora gráficos sobre o rango das principais potencias turísticas por número de turistas e ingresos 
turísticos. CMCCT 

▪ Comenta gráficos sobre a evolución do sector terciario na ocupación e no PIB. CMCCT 
▪ Utiliza técnicas propias do método xeográfico: comenta unha paisaxe turística. CMCCT 
▪ Aplica coñecementos á vida cotiá: selecciona un establecemento próximo e cita os factores que puideron 

intervir na súa localización. CMCCT. 
▪ Realiza con interese a lectura comprensiva dos contidos das diferentes epígrafes da unidade. CCL 
▪ Define termos utilizando o vocabulario xeográfico adecuado: sector terciario, sistema de transporte, 

plataforma loxística, autoestrada do mar, turismo, balanza comercial, comercio polo miúdo, etc. CCL 
▪ Explica o significado de termos: heteroxeneidade, complexidade, autoprestación, despersonalización e 

desconcentración concentrada referidos aos servizos; e nodo de transporte. CCL 
▪ Diferencia termos: áreas e puntos turísticos. CCL 
▪ Le o artigo 148 da Constitución española e escribe as competencias sobre o sistema de transporte que 

recoñece as comunidades autónomas. CCL 
▪ Escribe un pé para imaxes relativas a modalidades turísticas; e ás repercusións do turismo. CCL 
▪ Enumera os recursos turísticos naturais e culturais de España. CCL 
▪ Redacta a resposta ás actividades e os traballos propostos, utilizando o vocabulario, as estruturas 

lingüísticas e as normas gramaticais correctas. CCL 
▪ Expón oralmente, con corrección e coherencia, a resposta ás actividades didácticas formuladas polo 

profesorado. CCL 
▪ Respecta as normas de comunicación na clase: pide a palabra e atende as intervencións do profesorado 

e dos demais estudantes. CCL 
▪ Busca imaxes en Internet sobre o modelo turístico tradicional e o novo modelo turístico; as diferentes 

modalidades turísticas; as repercusións do turismo; o comercio polo miúdo tradicional clásico e de libre 
servizo. CD 

▪ Obtén e elabora información da Rede sobre o Sistema Intelixente de Transporte; e as diferenzas entre o 
turismo estranxeiro e o nacional. CD 

▪ Elabora un informe sobre o turismo en Galicia consultando a páxina web de Turgalicia. CD 
▪ Elabora información a partir de documentos gráficos e cartográficos sobre a rede de estradas de España 

e da propia provincia; o mapa do tráfico de mercadorías por portos e por mercadoría transportada; o 
mapa e o gráfico sobre o transporte aéreo; documentos sobre a oferta de aloxamento e a 
estacionalidade da demanda turística; e a evolución do comercio exterior, o comercio exterior por 
sectores e por áreas xeográficas. CD 

▪ Reflexiona sobre as actitudes dos consumidores ante a oferta comercial. CD 
▪ Utiliza a información da web para ampliar os seus coñecementos sobre esta unidade. CD 
▪ Coida a presentación do caderno de traballo. CCEC 
▪ Selecciona con sentido estético imaxes relativas ás tipoloxías turísticas e comerciais. CCEC 
▪ Considera a beleza do contorno natural e do patrimonio artístico e cultural como factor para a atracción 

turística; e comprende a importancia da rehabilitación dos centros históricos urbanos como factor para 
promover o seu atractivo comercial. CCEC 

▪ Participa activamente na clase formulando preguntas; contestando interrogantes; manifestando opinións; 
e expoñendo voluntariamente a resposta ás actividades didácticas da unidade formuladas polo 
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profesorado. CSC 
▪ Respecta as intervencións na clase dos demais estudantes. CSC 
▪ Manifesta unha actitude atenta na clase e respectuosa coas indicacións do profesorado. CSC 
▪ Organiza o seu traballo para realizar as tarefas encomendadas de forma adecuada no tempo requirido, 

solicitando axuda para realizalas en caso necesario. CSIEE 
▪ Valora as vantaxes da multimodalidade no sistema de transporte. CSIEE 
▪ Emite xuízos críticos sobre as vantaxes e inconvenientes do uso das novas tecnoloxías, e sobre as 

vantaxes e inconvenientes medioambientais e socioeconómicos da construción da rede viaria en Galicia. 
CSIEE 

▪ Reflexiona sobre as actitudes dos consumidores ante a oferta comercial e sobre as consecuencias das 
grandes superficies no propio contorno. CSIEE. 

▪ Realiza un esquema sobre a importancia do sector terciario; e as transformacións recentes na demanda 
e na oferta comercial. CAA 

▪ Sintetiza os problemas do transporte ferroviario e as actuacións encamiñadas a solucionalos. CAA 
▪ Realiza un estudo sobre as vías de alta capacidade próximas ao contorno. CAA 
▪ Elabora cadros de síntese referidos aos tipos de turismo; e aos problemas do turismo e as medidas 

adoptadas pola política turística fronte a eles. CAA 
▪ Confecciona cadros comparativos sobre as etapas do turismo en España; as características da demanda 

turística estranxeira e nacional; e os diferentes modos de transporte. CAA 
▪ Selecciona algúns dos comercio polo miúdo do propio contorno e e anota as súas características. CAA 
▪ Apoia a aprendizaxe dos contidos utilizando recursos como mapas dos diferentes modos de transporte, 

das áreas turísticas e dos espazos comerciais; imaxes das modalidades turísticas e das tipoloxías 
comerciais; material gráfico; e lectura de textos e informacións complementarios. CAA 

▪ Utiliza o mapa conceptual da unidade para establecer relacións entre os contidos e obter unha visión 
sintética destes. CAA 

▪ Programa e realiza a proba de autoavaliación proposta na web do alumnado de Anaya; e utiliza os 
resultados para valorar a aprendizaxe, tomar conciencia dos acertos e os fallos, e adoptar decisións para 
mellorar. CAA. 

 
7.8.- Temporalización. 
 

▪ 9 horas lectivas. 
 
 

Bloque III.- POBOACIÓN, ESPAZO URBANO E ORGANIZACIÓN TERRITORIAL. 
 

Unidade 8.- A poboación española e a poboación galega. 
 
8.1.- Competencias clave: 
 

▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. CMCCT 
▪ Competencia en comunicación lingüística CCL 
▪ Competencia Dixital CD. 
▪ Aprender a aprender. CAA. 
▪ Competencias sociais e cívicas (CSC) 
▪ Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
▪ Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 
8.2.- Obxectivos didácticos 
 

▪ Definir e utilizar correctamente os termos básicos relativos á poboación española. 
▪ Describir, analizar, caracterizar e explicar a distribución, o movemento natural, os movementos 

migratorios, o crecemento, a estrutura e as tendencias de futuro da poboación española e galega. 
▪ Utilizar e aplicar as principais ferramentas e procedementos do método xeográfico ao estudo da 

poboación española. 
▪ Expresar opinións e xuízos críticos sobre problemas demográficos e mostrar actitudes de tolerancia e 

solidariedade ante calquera forma de discriminación. 
 
8.3.- Contidos:. 
 

1. As fontes demográficas. 
2. A distribución da poboación. 

2.1. Características da distribución. 
2.2. Evolución e factores explicativos da distribución. 
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3. O movemento natural da poboación. 
3.1. Os réximes demográficos. 

3.1.1. O réxime demográfico antigo ata principios do século XX. 
3.1.2. A transición demográfica: 1900-1975. 
3.1.3. O réxime demográfico actual a partir de 1975. 
3.1.4. Os desequilibrios territoriais no movemento natural da poboación. 

4. Os movementos migratorios. 
4.1. As migracións interiores. 

4.1.1. As migración interiores tradicionais. 
4.1.2. As migracións interiores actuais. 

4.2. As migracións exteriores. 
4.2.1. As migracións transoceánicas. 
4.2.2.- A emigración a Europa. 
4.2.3. As migracións exteriores actuais e as súas consecuencias. 

4.3. A inmigración estranxeira actual e as súas consecuencias. 
5. O crecemento real de poboación. 
6. A estrutura da poboación española. 

6.1. A estrutura po sexo e idade. 
6.2. A estrutura económica da poboación. 

7. O futuro da poboación española. 
8. A poboación de Galicia: características e tendencias. 

8.1. Os efectivos demográficos e a súa distribución. 
8.2. O movemento natural da poboación. 
8.3. A tradición migratoria en Galicia. 
8.4. O crecemento real da poboación. 
8.5. A estrutura da poboación. 

 
8.4- Criterios de avaliación: 
 

▪ 1. Definir e explicar brevemente os principais conceptos relativos á poboación española e galega. 
▪ 2. Describir, analizar, caracterizar e explicar os trazos da distribución, o movemento natural, os 

movementos migratorios, o crecemento, a estrutura e as tendencias de futuro da poboación española e 
galega. 

▪ 3. Localizar en mapas e gráficos os principais trazos relacionados coa distribución, o movemento 
natural, os movementos migratorios, o crecemento, a estrutura e as tendencias de futuro da poboación 
española e galega. 

▪ 4. Utilizar e aplicar os procedementos do método xeográfico ao estudo da poboación española e galega. 
▪ 5. Expresar opinións e xuízos críticos sobre problemas demográficos e mostrar actitudes de tolerancia e 

solidariedade ante calquera forma de discriminación. 
 
8.5- Estándares de aprendizaxe e competencias clave: 
 

▪ 1.1. 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. 
CCL,CMCT. 

▪ 2.1. 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. CCL,CMCT, CAA. 

▪ 3.1. Localiza en mapas a distribución da poboación española e galego; as diferenzas territoriais na 
natalidade, a mortalidade, o crecemento natural, os movementos migratorios, o crecemento real, a 
xuventude e o envellecemento demográfico; as taxas de actividade e de paro; e a poboación ocupada 
por sectores económicos. CMCT,CAA. 

▪ 4.1. Obtén, identifica diferencia 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. CD, CCL, CMCCT, CAA ,CCEC. 

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

▪  CSIEE, CSC. 
 
8.6.-Descritores e competencias básicas: 
 

▪ Manexar os coñecementos sobre a ciencia xeográfica e a tecnoloxía para solucionar problemas, 
comprender o que acontece arredor nosa e responder preguntas. CMCCT 
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▪ Coñecer e utilizar os elementos matemáticos básicos: operacións, magnitudes, porcentaxes, etc. 
CMCCT 

▪ Comprender e interpretar a información presentada en formato gráfico. CMCCT 
▪ Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias apropiadas. CMCCT 
▪ Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. CMCCT 
▪ Comprender o sentido dos textos escritos e orais. CCL 
▪ Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia. CCL 
▪ Manter unha actitude favorable cara á lectura. CCL 
▪ Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas e gramaticais para 

elaborar textos escritos e orais. CCL 
▪ Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atenta ao 

interlocutor. CCL 
▪ Empregar distintas fontes para a busca de información. CD 
▪ Elaborar información propia derivada de información obtida a través de medios tecnolóxicos. CD 
▪ Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.CD 
▪ Usar as novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria.CD 
▪ Comprender e valorar de forma crítica as mensaxes procedentes dos medios de comunicación. CD 
▪ Manifestar gusto pola creatividade e pola estética no ámbito cotián. CCEC 
▪ Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. CCEC 
▪ Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural. CCEC 
▪ Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación establecidos. CSC 
▪ Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. CSC 
▪ Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. CSC 
▪ Aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto escolar. CSC 
▪ Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos distintos ritmos e potencialidades. 

CSC 
▪ Involucrarse ou promover accións cun fin social. CSC 
▪ Ser constante no traballo superando as dificultades. CSIEE. 
▪ Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa. CSIEE. 
▪ Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. CSIEE. 
▪ Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. CSIEE. 
▪ Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. CAA 
▪ Xestionar os recursos e as motivacións persoais en favor da aprendizaxe. CAA 
▪ Planificar os recursos necesarios e os pasos que cómpre realizar no proceso de aprendizaxe. CAA 
▪ Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. CAA 
▪ Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. CAA 
▪ Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos resultados 

intermedios. CAA 
▪ Identificar potencialidades persoais como aprendiz. CAA 

 
8.7.- Indicadores de logro de estándares en relación as competencias clave: 
 

▪ Utiliza índices para calcular as taxas de masculinidade e de feminidade en diferentes grupos de idade. 
▪ Utiliza datos estatísticos para explicar o cálculo das taxas de actividade e de paro. CMCCT 
▪ Comenta táboas estatísticas sobre a idade do matrimonio, a idade da maternidade e a porcentaxe de 

fillos nacidos de nai non casada; a aloctonía provincial; e o futuro da poboación española. CMCCT 
▪ Explica a influencia dos factores físicos, económicos, demográficos e políticos na distribución da 

poboación; a influencia do crecemento natural e das migracións en cada etapa do crecemento da 
poboación española; a influencia na taxa de actividade das migracións, o dinamismo económico, a 
duración da escolarización, o traballo da muller fóra do fogar e a idade da xubilación; e os factores que 
influíron na taxa de paro en España. CMCCT 

▪ Compara o censo co padrón municipal; a metodoloxía dos censos actuais e a dos censos por lumes; as 
migracións estacionais e temporais co éxodo rural; a emigración tradicional transoceánica e a europea; e 
as consecuencias das migracións exteriores tradicionais e actuais. CMCCT 

▪ Diferencia o crecemento natural e o crecemento real da poboación. CMCCT 
▪ Busca noticias sobre problemas relativos ao movemento natural da poboación e as migracións. CMCCT 
▪ Comenta textos xeográficos sobre o envellecemento demográfico. CMCCT 
▪ Compara mapas dos saldos migratorios en 1900-1940 e 1961-1965; e da poboación nova e anciá por 

comunidades autónomas. CMCCT 
▪ Obtén información de mapas sobre a evolución da densidade de poboación en España; os saldos 

migratorios das migracións interiores actuais; e diferentes documentos sobre a inmigración estranxeira 
en España. CMCCT 

▪ Comenta gráficos sobre a evolución da mortalidade infantil; a evolución da esperanza de vida; a 
evolución das migracións interiores tradicionais; as migracións segundo o tamaño dos municipios; a 
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evolución da estrutura por idade; e a evolución da poboación ocupada por sectores económicos. CMCCT 
▪ Utiliza técnicas propias do método xeográfico: elabora, comenta e compara pirámides de poboación de 

España en 2015; de España en 2015 e 2060; e das provincias de Badaxoz, Teruel e Barcelona. CMCCT 
▪ Realiza con interese a lectura comprensiva dos contidos das diferentes epígrafes da unidade. CCL 
▪ Define termos utilizando o vocabulario xeográfico adecuado: censo, transición demográfica, taxa de 

fecundidade, esperanza de vida, emigración, taxa de paro. CCL 
▪ Le e comenta textos sobre o envellecemento da poboación. CCL 
▪ Redacta a resposta ás actividades e aos traballos formulados, utilizando o vocabulario, as estruturas 

lingüísticas e as normas gramaticais correctas. CCL 
▪ Sintetiza o contido de noticias sobre problemas relacionados co movemento natural e sobre migracións 

con corrección sintáctica e gramatical. CCL 
▪ Expón oralmente, con corrección e coherencia, a resposta ás actividades didácticas formuladas polo 

profesorado; e a presentación en PowerPoint sobre o paro en España. CCL 
▪ Respecta as normas de comunicación na clase: pide a palabra e atende as intervencións do profesorado 

e dos demais estudantes. CCL 
▪ Obtén e elabora información da Rede: interpreta a información ofrecida polo INE sobre a poboación 

española e as novidades do censo de 2011 en canto a metodoloxía.CD 
▪ Realiza unha presentación en PowerPoint sobre o paro en España. CD 
▪ Utiliza a información da web de Anaya para ampliar os seus coñecementos sobre esta unidade.CD 
▪ Coida a presentación do caderno de traballo e a execución da presentación en PowerPoint sobre o paro 

en España. CCEC 
▪ Elabora con sentido estético as diapositivas da presentación en PowerPoint sobre o paro en España. 

CCEC 
▪ Valora as migracións pola súa achega á multiculturalidade. CCEC 
▪ Participa activamente na clase formulando preguntas; contestando interrogantes; manifestando opinións; 

e expoñendo voluntariamente a resposta ás actividades didácticas da unidade formuladas polo 
profesorado. CSC 

▪ Respecta as intervencións na clase dos demais estudantes. CSC 
▪ Manifesta unha actitude atenta na clase e respectuosa coas indicacións do profesorado. CSC 
▪ Propón medidas para evitar o racismo e a xenofobia. CSC. 
▪ Organiza o seu traballo para realizar as tarefas encomendadas de forma adecuada no tempo requirido, 

solicitando axuda para realizalas en caso necesario. CSIEE. 
▪ Elabora cadros de síntese referidos aos factores influentes sobre a natalidade e a mortalidade en cada 

un dos réximes demográficos; e sobre as etapas do éxodo rural. CAA 
▪ Confecciona cadros comparativos sobre as características das migracións interiores tradicionais e 

actuais; e sobre as migracións interiores e exteriores. CAA 
▪ Apoia a aprendizaxe dos contidos utilizando recursos como mapas da distribución da poboación, das 

taxas de natalidade e de mortalidade e da repartición da poboación nova e anciá; gráficos sobre a 
evolución do movemento natural, sobre as migracións interiores e exteriores, a estrutura por sexo e 
idade, e as taxas de actividade e de paro; e lectura de textos e informacións complementarios. CAA 

▪ Utiliza o mapa conceptual da unidade para establecer relacións entre os contidos e obter unha visión 
sintética destes. CAA 

▪ Realiza a proba de autoavaliación proposta na web do alumnado de Anaya; e utiliza os resultados para 
valorar a aprendizaxe, apreciar os acertos e os fallos, e tomar decisións para mellorar. CAA. 

 
8.8.- Temporalización: 
 

▪ Dez horas lectivas. 

 

 
Unidade 9.- O espazo urbano. 

 
9.1.- Competencias clave: 
 

▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. CMCCT 
▪ Competencia en comunicación lingüística CCL 
▪ Competencia Dixital CD. 
▪ Aprender a aprender. CAA. 
▪ Competencias sociais e cívicas (CSC) 
▪ Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
▪ Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

9.2.- Obxectivos didácticos 
 

▪ Definir e utilizar correctamente os termos básicos relativos ao espazo urbano español. 
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▪ Describir, analizar, caracterizar e explicar o concepto de cidade; o proceso de urbanización; a morfoloxía 
e a estrutura urbana; os problemas das cidades; a ordenación do espazo urbano e o sistema de cidades 
de España. 

▪ Describir, analizar, caracterizar e explicar o proceso de urbanización de Galicia, as peculiaridades do 
subsistema urbano galego e das setes cidades da nosa comunidade. 

▪ Utilizar e aplicar as principais ferramentas e procedementos do método xeográfico ao estudo do espazo 
urbano español e galego. 

▪ Mostrar interese polos problemas urbanos e as actuacións encamiñadas a solucionalos; avaliar estas 
actuacións e realizar propostas de mellora. 

 
9.3.- Contidos: 
 

1. O Concepto de cidade: un fenómeno complexo. 
2. Proceso de urbanización. 

2.1. A urbanización preindustrial. 
2.2. A urbanización industrial. 
2.3. A urbanización postindustrial. 

3. A morfoloxía urbana. 
4. A estrutura urbana. 

4.1. A cidade preindustrial: o casco antigo. 
4.2. A cidade industrial: ensanches e barrios obreiros e barrios industriais. 
4.3. A periferia actual e as recentes transformacións urbanas. 
4.4. As aglomeracións urbanas. 

5. Os problemas das cidades españolas. 
6. A ordenación do espazo urbano: urbanismo. 

6.1. O urbanismo na época industrial. 
6.2. O urbanismo na época postindustrial desde 1975. 

7. O sistema urbano español. 
7.1. Os compoñentes do sistema urbano.. 

7.1.1. O tamaño das cidades. 
7.1.2. As funcións urbanas. 
7.1.3. A área de influencia urbana. 

7.2. A xerarquía urbana española. 
7.3. A organización espacial do sistema urbano: os eixes urbanos 
7.4. Os cambios recentes no sistema urbano. 

7.4.1. O sistema de cidades. 
7.4.2. O cambio recente no sistema urbano español. 
7.4.3. A integración no sistema urbano europeo. 

8. O sistema urbano galego. 
8.1. O proceso de urbanización. 
8.2. O subsistema urbano galego. 

 
9.4- Criterios de avaliación: 
 

▪ 1. Definir e explicar brevemente os principais conceptos relativos ao espazo urbano. 
▪ 2. Describir, analizar, caracterizar e explicar o proceso de urbanización; a morfoloxía e a estrutura 

urbana; os problemas das cidades; a ordenación do espazo urbano e o sistema urbano de España e de 
Galicia. 

▪ 3. Localizar en mapas as principais cidades, aglomeracións e eixes urbanos de España. 
▪ 4. Aplicar os procedementos do método xeográfico ao estudo do espazo urbano español e galego 
▪ 5. Mostrar interese polos problemas urbanos; emitir opinións e propostas respecto a eles; e avaliar as 

actuacións urbanísticas encamiñadas a solucionalos. 
 
9.5- Estándares de aprendizaxe e competencias clave: 
 

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

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

▪ 3.1. Localiza en mapas as cidades e aglomeracións urbanas de máis de 50 000 habitantes e os eixes 
urbanos principais. CMCCT, CAA. 

▪ 4.1. Obtén, identifica diferenza e comenta imaxes de áreas e problemas urbanos; planos de cidades; 
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mapas de distribución de cidades e do sistema urbano; e gráficos e datos estatísticos sobre o proceso de 
urbanización, as aglomeracións urbanas e o sistema de cidades de España e de Galicia. CD, CCL, 
CMCCT, CAA ,CCEC, CSIEE 

▪  5.1. Identifica os problemas urbanos e as actuacións urbanísticas a partir de diversas fontes de 
información; e emite opinións e propón solucións sobre eles. CSIEE,CSC. 

 
9.6.- Descritores e competencias clave. 
 

▪ Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un desenvolvemento sostible. 
CMCCT 

▪ Tomar conciencia dos cambios producidos polas persoas no contorno natural e as repercusións para a 
vida futura. CMCCT 

▪ Aplicar métodos de análises rigorosas para mellorar a comprensión da realidade circundante no ámbito 
xeográfico. CMCCT 

▪ Manexar os coñecementos sobre a ciencia xeográfica e a tecnoloxía para solucionar problemas, 
comprender o que acontece arredor nosa e responder preguntas. CMCCT 

▪ Coñecer e utilizar os elementos matemáticos básicos: operacións, magnitudes, porcentaxes, etc. 
CMCCT 

▪ Comprender e interpretar a información presentada en formato gráfico. CMCCT 
▪ Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias apropiadas. CMCCT 
▪ Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. CMCCT 
▪ Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá. CMCCT 
▪ Comprender o sentido dos textos escritos e orais. CCL 
▪ Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia. CCL 
▪ Manter unha actitude favorable cara á lectura. CCL 
▪ Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas e gramaticais para 

elaborar textos escritos e orais. CCL 
▪ Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atenta... CCL 
▪ Empregar distintas fontes para a busca de información. CD 
▪ Elaborar información propia derivada de información obtida a través de medios tecnolóxicos.CD 
▪ Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. CD 
▪ Usar as novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria. CD 
▪ Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións diversas. CD 
▪ Manifestar gusto pola creatividade e pola estética no ámbito cotián. CCEC 
▪ Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. CCEC 
▪ Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial e de España nas súas distintas vertentes: artístico-

literaria e urbana. CCEC. 
▪  Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación establecidos. CSC 
▪ Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. CSC 
▪ Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. CSC 
▪ Aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto escolar. CSC 
▪ Ser constante no traballo superando as dificultades. CSIEE 
▪ Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa. CSIEE 
▪  Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. CSIEE 
▪ Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. CSIEE 
▪ Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. CSIEE 
▪ Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos. CSIEE 
▪ Contaxiar entusiasmo pola tarefa e ter confianza nas posibilidades de alcanzar obxectivos. CSIEE 
▪ Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. CAA 
▪ Planificar os recursos necesarios e os pasos que cómpre realizar no proceso de aprendizaxe. CAA 
▪ Xestionar os recursos e as motivacións persoais en favor da aprendizaxe. CAA 
▪  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. CAA 
▪ Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. CAA 
▪ Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos resultados 

intermedios. CAA 
▪ Identificar potencialidades persoais como aprendiz. CAA 

 
9.7.- Indicadores de logro de estándares en relación as competencias clave: 
 

▪ Toma conciencia dos cambios producidos pola actividade humana no contorno: recompila noticias sobre 
problemas urbanos relacionados coa deterioración ambiental. CMCCT 

▪ Explica as razóns da importancia urbana de Santiago de Compostela na Idade Media e de Madrid e 
Sevilla na Idade Moderna; e os trazos que miden a proxección internacional dunha cidade. CMCCT 

▪ Pon exemplos da diferenza entre localización e situación urbanas; e volve redactar os textos sobre a 
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localización e a situación urbanas achegando exemplos de cidades que respondan aos máis habituais. 
▪ Clasifica: noticias relativas a problemas urbanos. CMCCT 
▪ Compara os barrios obreiros tradicionais e as colonias de Casas Baratas do período industrial; e os 

obxectivos e actuacións do urbanismo desde a segunda metade do século XIX ata a actualidade. 
CMCCT 

▪ Diferencia unha aglomeración urbano-industrial e unha urbanización difusa, e relaciónaas cunha etapa 
do proceso de urbanización. CMCCT 

▪ Busca noticias sobre problemas urbanos de cidades do contorno. CMCCT 
▪ Interpreta imaxes: distingue nunha imaxe os trazos propios dunha cidade; e describe a información que 

achegan imaxes sobre o plano, a trama, a edificación e os usos do solo da zona antiga no pasado e na 
actualidade. CMCCT 

▪ Compara mapas sobre as cidades españolas en 1900 e en 1970; e sobre as relacións entre a cidade 
central e os núcleos da área metropolitana na época industrial e postindustrial. CMCCT 

▪ Localiza en mapas as cidades españolas declaradas Patrimonio da Humanidade. CMCCT 
▪ Comenta mapas sobre as aglomeracións urbanas de España. CMCCT 
▪ Obtén información de mapas sobre a urbanización fenicia, grega e romana; as áreas urbanas españolas 

segundo o seu tamaño demográfico; a xerarquía urbana; os tipos de sistemas urbanos rexionais; e os 
eixes urbanos mellor e peor conectados co Pentágono Europeo. CMCCT 

▪ Comenta gráficos sobre a evolución do proceso de urbanización desde 1860; e a evolución do 
crecemento das principais áreas metropolitanas españolas. CMCCT 

▪ Utiliza técnicas propias do método xeográfico: comenta o plano urbano de Palma seguindo a técnica 
proporcionada no libro de texto; e realiza un traballo de campo sobre unha cidade próxima. CMCCT 

▪ Sitúa a túa localidade na xerarquía urbana. CMCCT 
▪ Elabora un mapa co sistema urbano galego e explica as súas características. CMCCT 
▪ Realiza unha ficha sobre a cidade de residencia ou a máis próxima co número de habitantes e as 

funcións principais, e delimítaa sobre o mapa de Galicia. CMCCT. 
▪ Realiza con interese a lectura comprensiva dos contidos das diferentes epígrafes da unidade. CCL 
▪ Define termos utilizando o vocabulario xeográfico adecuado. Conceptos como cidade, proceso de 

urbanización, plano irregular, barrio xardín, zona antiga, cidade difusa, etc. CCL 
▪ Elabora unha definición de cidade utilizando criterios cuantitativos e cualitativos. CCL 
▪ Resume os factores que influíron na urbanización durante a época industrial. CCL 
▪ Redacta a resposta ás actividades e os traballos formulados, utilizando o vocabulario, as estruturas 

lingüísticas e as normas gramaticais correctas. CCL 
▪ - Expón oralmente, con corrección e coherencia, a resposta ás actividades didácticas formuladas polo 

profesorado; o resumo da información solicitada acerca da rehabilitación ou renovación dun barrio 
obreiro; e a presentación en PowerPoint sobre o traballo de campo acerca dunha cidade próxima. CCL 

▪ Respecta as normas de comunicación na clase: pide a palabra e atende as intervencións do profesorado 
e dos demais estudantes. CCL 

▪ Busca imaxes en Internet sobre os diferentes factores que inflúen na morfoloxía urbana e describe as 
súas características; sobre o plano, a trama, a edificación e os usos do solo da zona antiga no pasado e 
na actualidade; e sobre cidades especializadas en funcións de cada sector económico. CD 

▪ Obtén e elabora información da Rede: indaga nas cidades españolas declaradas Patrimonio da 
Humanidade e nos motivos da súa elección; e nas operacións de rehabilitación ou de renovación 
emprendidas respecto a algún barrio industrial ou obreiro dunha cidade española. CD 

▪ Realiza unha presentación en PowerPoint sobre o traballo de campo realizado.CD 
▪ Utiliza a información da web para ampliar os seus coñecementos sobre esta unidade.CD 
▪ Coida a presentación do caderno de traballo; e do traballo de campo sobre unha cidade do contorno. 

CCEC 
▪  Elabora un mural sobre os trazos da cidade intelixente. CCEC 
▪ Selecciona con sentido estético imaxes relativas aos compoñentes da estrutura urbana; e a distinta 

especialización funcional das cidades. CCEC 
▪ Elabora un traballo sobre unha cidade galega analizando as súas orixes e evolución ao longo do tempo. 

CCEC 
▪ Indaga sobre que cidades españolas foron declaradas Patrimonio da Humanidade e os motivos da súa 

elección; e sobre as operacións de rehabilitación ou de renovación emprendidas respecto a algún barrio 
industrial ou obreiro dunha cidade española. CCEC 

▪ Participa activamente na clase formulando preguntas; contestando interrogantes; manifestando opinións; 
e expoñendo voluntariamente a resposta ás actividades didácticas da unidade formuladas polo 
profesorado. CSC 

▪ Respecta as intervencións na clase dos demais estudantes. CSC 
▪ Manifesta unha actitude atenta na clase e respectuosa coas indicacións do profesorado. CSC 
▪ Organiza o seu traballo para realizar as tarefas encomendadas de forma adecuada no tempo requirido, 

solicitando axuda para realizalas en caso necesario. CSIEE 
▪ Elabora un traballo sobre unha cidade galega analizando as súas orixes e evolución ao longo do tempo. 
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CSIEE 
▪ Deseña un exemplo de planificación urbana baseado na cidade intelixente; e unha proba para avaliar os 

coñecementos adquiridos por estudantes da ESO sobre a morfoloxía e a estrutura dunha cidade 
próxima. CSIEE 

▪ Organiza un concurso para seleccionar o mural gañador sobre a cidade intelixente. CSIEE 
▪ Avalía unha proba realizada por estudantes de ESO sobre morfoloxía e estrutura urbana. CSIEE 
▪  Propón medidas para aumentar a proxección internacional das cidades medianas e pequenas. CSIEE 
▪ Planifica, elabora e participa activamente e de forma responsable na realización do traballo de campo en 

equipo sobre unha cidade do contorno; na elaboración do resumo deste traballo nunha presentación en 
PowerPoint; e na organización dun concurso de murais sobre cidades intelixentes. CSIEE 

▪ Elabora cadros de síntese referidos á evolución do plano, a trama, a edificación e os usos do solo da 
zona antiga nas etapas preindustrial, industrial e postindustrial; a localización, o plano, a trama, a 
edificación, os usos do solo e a composición social do ensanche burgués, os barrios obreiros e os 
barrios xardín da cidade industrial; e os problemas urbanos coas súas causas e solucións. .CAA 

▪ Confecciona cadros comparativos sobre as diferenzas entre os núcleos de poboación urbanos e rurais; 
as etapas do proceso de urbanización; e as categorías da xerarquía urbana de España. .CAA 

▪ Apoia a aprendizaxe dos contidos utilizando recursos como mapas sobre as etapas do proceso de 
urbanización, da distribución das cidades, e da xerarquía urbana; planos urbanos; imaxes sobre as áreas 
e os problemas urbanos; gráficos e datos estatísticos sobre a evolución das cidades e das grandes 
aglomeracións urbanas; traballos de campo; e lectura de textos e informacións complementarios. .CAA 

▪ Utiliza o mapa conceptual da unidade para establecer relacións entre os contidos e obter unha visión 
sintética destes. .CAA 

▪ Programa e realiza a proba de autoavaliación proposta na web do alumnado de Anaya; e utiliza os 
resultados para valorar a aprendizaxe, tomar conciencia dos acertos e dos fallos, e adoptar decisións 
para mellorar. CAA 

 
9.8.- Temporalización. 
 

▪ Dez horas lectivas. 
 
 

Bloque IV.- A ORGANIZACIÓN TERRITORIAL e ESPAÑA EN EUROPA E NO MUNDO. 
 

Unidade 10.- A organización, os desequilibrios e as políticas territoriais. 
 
10.1.- Competencias clave: 
 

▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. CMCCT 
▪ Competencia en comunicación lingüística CCL 
▪ Competencia Dixital CD. 
▪ Aprender a aprender. CAA. 
▪ Competencias sociais e cívicas (CSC) 
▪ Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
▪ Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 
10.2.- Obxectivos didácticos 
 

▪  Definir e utilizar correctamente os termos básicos propios da organización, os desequilibrios e as 
políticas territoriais de España. 

▪ Describir, caracterizar e explicar a evolución histórica da organización territorial e os seus trazos actuais; 
as causas, indicadores, evolución e situación actual dos desequilibrios territoriais; e a política rexional e 
de cohesión territorial da UE, o Estado español e as comunidades autónomas. 

▪ Utilizar as principais ferramentas e procedementos do método xeográfico relacionados coa organización, 
os desequilibrios e as políticas territoriais: comentario de mapas, datos estatísticos, imaxes, gráficos e 
textos. 

▪ Valorar a descentralización político-administrativa; recoñecer os desequilibrios territoriais; e apreciar as 
actuacións encamiñadas a palialos. 

 
10.3.- Contidos:. 
 

1. A organización territorial de España. 
1.1. A evolución histórica da organización territorial. 
1.2. A organización territorial. 

1.2.1. As divisións políticas territorial. 
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1.2.2. Orixe, formación e organización do estado autonómico. 
2. Os desequilibrios territoriais. 

2.1. As causas e os indicadores dos desequilibrios. 
2.2. A evolución dos desequilibrios. 

3.- As políticas rexionais e de cohesión territorial. 
3.1. As bases da política territorial. 
3.2. A política rexional e de cohesión da Unión Europea 2014-2020. 
3.3. A política rexional e de cohesión do Estado. 
3.4. A ordenación do territorio. 

 
10.4- Criterios de avaliación: 
 

▪ 1. Definir e explicar brevemente os principais conceptos relativos á organización, os desequilibrios e as 
políticas territoriais de España. 

▪ 2. Describir, analizar, caracterizar e explicar a organización, os desequilibrios e as políticas territoriais de 
España. 

▪ 3. Localizar en mapas as divisións político-administrativas de España e os fenómenos relativos aos 
desequilibrios e as políticas territoriais. 

▪ 4. Utilizar e aplicar os procedementos do método xeográfico ao estudo da organización, os desequilibrios 
e as políticas territoriais de España. 

▪ 5. Valorar a descentralización político-administrativa; recoñecer os desequilibrios territoriais; e apreciar 
as actuacións encamiñadas a palialos. 

 
10.5- Estándares de aprendizaxe e competencias clave: 
 

▪ 1.1. Define con precisión conceptos relativos á organización, aos desequilibrios e as políticas territoriais 
de España. CCL, CMCCT. 

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

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

▪  4.1. Obtén, identifica, diferencia e comenta imaxes, mapas, gráficos, datos estatísticos e textos sobre a 
organización, os desequilibrios e a política territorial de España. CCL, CD, CMCCT, CCA. 

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

 
10.6.- Descritores e competencias clave. 
 

▪ Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un desenvolvemento sostible. 
CMCCT 

▪ Tomar conciencia dos cambios contorno polas persoas no contorno natural e as repercusións para a vida 
futura. CMCCT 

▪ Aplicar métodos de análises rigorosas para mellorar a comprensión da realidade circundante no ámbito 
xeográfico. CMCCT 

▪ Manexar os coñecementos sobre a ciencia xeográfica e a tecnoloxía para solucionar problemas, 
comprender o que acontece arredor nosa e responder preguntas. CMCCT 

▪ Coñecer e utilizar os elementos matemáticos básicos: operacións, magnitudes, porcentaxes, etc. 
CMCCT 

▪ Comprender e interpretar a información presentada en formato gráfico. CMCCT 
▪ Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias apropiadas. CMCCT 
▪ Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá. CMCCT 
▪ Comprender o sentido dos textos escritos e orais. CCL 
▪ Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia. CCL 
▪ Manter unha actitude favorable cara á lectura. CCL 
▪ Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas e gramaticais para 

elaborar textos escritos e orais. CCL 
▪ Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atenta ao 

interlocutor. CCL 
▪ Empregar distintas fontes para a busca de información. CD 
▪ Elaborar información propia derivada de información obtida a través de medios tecnolóxicos. CD 
▪ Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. CD 
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▪ Usar as novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria.CD 
▪ Manifestar gusto pola creatividade e pola estética no ámbito cotián. CCEC 
▪ Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. CCEC 
▪ Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación establecidos. CSC 
▪ Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. CSC 
▪ Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. CSC 
▪ Aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto escolar. CSC 
▪ Coñecer as actividades humanas, adquirir unha idea da realidade histórica a partir de distintas fontes, e 

identificar as implicacións que ten vivir nun Estado social e democrático de dereito referendado por unha 
constitución. CSC 

▪ Ser constante no traballo superando as dificultades. CSIEE. 
▪ Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. CSIEE. 
▪ Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. CSIEE. 
▪ Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. CAA 
▪ Planificar os recursos necesarios e os pasos que cómpre realizar no proceso de aprendizaxe. CAA 
▪ Xestionar os recursos e as motivacións persoais en favor da aprendizaxe. CAA 
▪ Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. CAA 
▪ Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. CAA 
▪ Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos resultados 

intermedios. CAA 
▪ Identificar potencialidades persoais como aprendiz. CAA 

 
10.7.- Indicadores de logro de estándares en relación as competencias clave: 
 

▪ Selecciona os obxectivos temáticos da política de cohesión relacionados coa protección ambiental e os 
fondos que os financian. CMCCT. 

▪ Calcula a porcentaxe de Fondos de Compensación Interterritorial que reciben as comunidades 
autónomas. CMCCT. 

▪ Explica as principais diferenzas entre as distintas vías seguidas polas comunidades para acceder á 
autonomía; entre o réxime de financiamento autonómico foral e común; como se garante a todas as 
comunidades un nivel de cobertura mínimo para os servizos fundamentais e o pagamento das 
competencias transferidas; a información que achegan os diferentes indicadores para medir os 
desequilibrios territoriais; a evolución dos desequilibrios territoriais no crecemento do PIB e da 
poboación, e a converxencia económica, demográfica e social entre as rexións españolas; frases 
relacionadas coa política rexional do Estado; e os principais problemas da ordenación do territorio en 
España. CMCCT. 

▪ Compara os fondos da política de cohesión europea. CMCCT. 
▪ Clasifica as comunidades autónomas españolas nas diferentes categorías de rexións europeas. CMCCT. 
▪ Comenta textos xeográficos sobre artigos da Constitución española relativos ao financiamento 

autonómico. CMCCT. 
▪ Elabora mapas sobre a división autonómica, a división provincial e os países fronteirizos de España. 

CMCCT. 
▪ Comenta mapas dos incentivos rexionais. CMCCT. 
▪ Utiliza e traballa con mapas: sinala as divisións político-administrativas ás que pertenceu a provincia 

onde reside desde a Antigüidade ata a época actual. CMCCT. 
▪ Elabora un gráfico circular coa porcentaxe de Fondos de Compensación Interterritorial recibida polas 

comunidades autónomas. CMCCT. 
▪ Comenta un gráfico sobre a converxencia das rexións e as cidades autónomas de España con Europa. 

CMCCT. 
▪ Utiliza técnicas propias do método xeográfico: programa e realiza unha entrevista sobre un dos 

apartados tratados na unidade didáctica. CMCCT 
▪ Realiza con interese a lectura comprensiva dos contidos das diferentes epígrafes da unidade. CCL 
▪ Define termos utilizando o vocabulario xeográfico adecuado. Conceptos como organización político-

administrativa, rexión, municipio, comunidade autónoma, FSE, etc. CCL 
▪ Redacta textos resumindo a evolución histórica da organización político-administrativa de España; e as 

vantaxes da ordenación do territorio. CCL 
▪ Expón oralmente, con corrección e coherencia, a resposta ás actividades didácticas formuladas polo 

profesorado. CCL 
▪ Respecta as normas de comunicación na clase: pide a palabra e atende as intervencións do profesorado 

e dos demais estudantes. CCL. 
▪ Obtén e elabora información acerca do tema sobre o que proxecta realizar unha entrevista.CD 
▪ Utiliza a información da web de Anaya para ampliar os seus coñecementos sobre esta unidade.CD 
▪ Coida a presentación do caderno de traballo; a execución do mapa sobre as divisións político-

administrativas e do gráfico sobre a repartición dos Fondos de Compensación Interterritorial; e a 
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presentación do resumo da entrevista realizada. CCEC 
▪ Participa activamente na clase formulando preguntas; contestando interrogantes; manifestando opinións; 

e expoñendo voluntariamente a resposta ás actividades didácticas da unidade formuladas polo 
profesorado. CSC 

▪ Respecta as intervencións na clase dos demais estudantes. CSC 
▪ Manifesta unha actitude atenta na clase e respectuosa coas indicacións do profesorado. CSC 
▪ Opina sobre a política redistributiva do Estado. CSC 
▪ Comenta artigos da Constitución española relativos aos dereitos e o financiamento autonómico. CSC 
▪ Organiza o seu traballo para realizar as tarefas encomendadas de forma adecuada no tempo requirido, 

solicitando axuda para realizalas en caso necesario. CSIEE 
▪ Planifica un xogo ou unha actividade para distinguir os símbolos que diferencian as comunidades 

autónomas. CSIEE 
▪ Programa, realiza, redacta e avalía unha entrevista sobre un dos apartados tratados na unidade 

didáctica. CSIEE 
▪ Elabora cadros de síntese referidos ás principais divisións político-administrativas do territorio español; 

as principais institucións das comunidades autónomas; e a evolución da organización político-
administrativa. CAA 

▪ Confecciona cadros comparativos sobre os obxectivos e instrumentos da política rexional da UE, a 
política rexional estatal e a ordenación do territorio; e sobre os desequilibrios rexionais de España. CAA 

▪ Apoia a aprendizaxe dos contidos utilizando recursos como mapas das divisións político-administrativas 
no pasado e na actualidade; mapa da posición das rexións españolas na política de cohesión territorial 
da UE; gráficos e datos estatísticos sobre os desequilibrios territoriais no PIB e o crecemento da 
poboación; e sobre a converxencia entre as comunidades autónomas e entre estas e a UE.CAA 

▪ Afonda no tema estudado programando e realizando unha entrevista sobre un dos seus apartados. CAA 
▪ Utiliza o mapa conceptual da unidade para establecer relacións entre os contidos e obter unha visión 

sintética destes. CAA 
▪ Programa e realiza a proba de autoavaliación proposta na web do alumnado de Anaya; e utiliza os 

resultados para valorar a aprendizaxe, tomar conciencia dos acertos e dos fallos e adoptar decisións 
para mellorar. CAA 

 
10.8.- Temporalización. 
 

▪ Oito horas. 
 
 

Unidade 11.- España e Galicia en Europa. 
 
11.1.- Competencias clave: 
 

▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. CMCCT 
▪ Competencia en comunicación lingüística CCL 
▪ Competencia Dixital CD. 
▪ Aprender a aprender. CAA. 
▪ Competencias sociais e cívicas (CSC) 
▪ Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
▪ Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 
11.2.- Obxectivos didácticos 
 

▪ Definir e utilizar correctamente os termos básicos relativos ao espazo físico e humano europeo e á 
integración de España na Unión Europea. 

▪ Describir, analizar, caracterizar e explicar o proceso de construción e o funcionamento da UE; os seus 
contrastes físicos, humanos e rexionais; e a posición de España en Europa. 

▪ Utilizar e aplicar as principais ferramentas e procedementos do método xeográfico ao Estudo de Europa 
e da posición de España na Unión Europea. 

▪ Valorar o proceso de integración e ampliación de Europa, e opinar sobre as diferentes políticas 
comunitarias. 

▪ Describir, analizar e valorar o proceso de integración de Galicia na Unión Europea. 
 
11.3.- Contidos:. 
 

1. A Unión Europea e seu espazo xeográfico. 
1.1. A integración: o proceso de integración. 
1.2. As institucións fundamentais. 
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1.3. Os procesos de ampliación. 
2. Os contrastes físicos. 
3. Os contrastes políticos. 
4. Os contrastes económicos. 
5. Os contrastes demográficos e urbanos. 
6. Os contrastes sociais. 
7. As disparidades rexionais e a política de cohesión. 
8. España na UE. 
9. Galicia na UE. 

9.1. O arco atlántico. 
9.2. A eurorrexión Galicia-Norte de Portugal. 

 
11.4- Criterios de avaliación: 
 

▪ 1. Definir e explicar brevemente os principais conceptos relativos á integración de España e Galicia na 
Unión Europea. 

▪ 2. Describir, analizar, caracterizar e explicar os contrastes físicos e socioeconómicos de Europa e a 
posición de España na Unión Europea. 

▪ 3. Localizar en mapas os principais elementos do medio físico e humano europeo; e os estados que 
compoñen a Unión Europea. 

▪ 4. Utilizar e aplicar os procedementos do método xeográfico ao estudo do espazo físico e humano 
europeo e á integración de España na Unión Europea. 

▪ 5. Valorar os procesos de integración e de ampliación da Unión Europea e opinar sobre as políticas 
comunitarias. 

 
11.5- Estándares de aprendizaxe e competencias clave: 
 

▪ 1.1. Define con precisión conceptos relativos á construción e o funcionamento da UE; os seus contrastes 
físicos, humanos e rexionais; e a posición de España e Galicia na Unión Europea. CCL, CMCCT. 

▪ 2.1. Redacta temas sobre a construción e o funcionamento da UE; os contrastes físicos, políticos, 
económicos, demográficos, urbanos, sociais, culturais e territoriais; e a integración e posición de España 
na UE. CCL,CMCCT,CAA. 

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

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

▪  5.1. Valora a integración e a ampliación da Unión Europea e opina sobre algunhas das políticas 
socioeconómicas e ambientais comunitarias. CSIEE, CSC. 

 
11.6.- Descritores e competencias clave. 
 

▪ Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un desenvolvemento sostible. 
CMCCT 

▪ Tomar conciencia dos cambios producidos polas persoas no contorno natural e as repercusións para a 
vida futura. CMCCT 

▪ Aplicar métodos de análise rigorosos para mellorar a comprensión da realidade circundante no ámbito 
xeográfico. CMCCT 

▪ Manexar os coñecementos sobre a ciencia xeográfica e a tecnoloxía para solucionar problemas, 
comprender o que acontece arredor nosa e responder preguntas. CMCCT 

▪ Coñecer e utilizar os elementos matemáticos básicos: operacións, magnitudes, porcentaxes, etc. 
CMCCT 

▪ Comprender e interpretar a información presentada en formato gráfico. CMCCT 
▪ Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias apropiadas. CMCCT 
▪ Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. CMCCT 
▪ Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá. CMCCT 
▪ Comprender o sentido dos textos escritos e orais. SCCL 
▪ Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia. CCL 
▪ Manter unha actitude favorable cara á lectura. CCL 
▪ Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas e gramaticais para 

elaborar textos escritos e orais. CCL 
▪ Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atenta ao 
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interlocutor. CCL 
▪ Utilizar os coñecementos sobre outras linguas para buscar información e ler textos en calquera situación. 

CCL 
▪ Empregar distintas fontes para a busca de información. CD 
▪ Elaborar información propia derivada de información obtida a través de medios tecnolóxicos. CD 
▪ Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. CD 
▪ Usar as novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria.CD 
▪ Manifestar gusto pola creatividade e pola estética no ámbito cotián. CCEC 
▪ Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. CCEC 
▪ Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural. CCEC 
▪ Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación establecidos. CSC 
▪ Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. CSC 
▪ Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. CSC 
▪ Aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto escolar. CSC 
▪ Ser constante no traballo superando as dificultades. CSIEE 
▪ Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa. CSIEE 
▪ Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. CSIEE 
▪ Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. CSIEE 
▪ Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. CAA 
▪ Planificar os recursos necesarios e os pasos que cómpre realizar no proceso de aprendizaxe. CAA 
▪ Xestionar os recursos e as motivacións persoais en favor da aprendizaxe. CAA 
▪ Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. CAA 
▪ Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. CAA 
▪ Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos resultados 

intermedios. CAA 
▪ Identificar potencialidades persoais como aprendiz. CAA 

 
11.7.- Indicadores de logro de estándares en relación as competencias clave: 
 

▪ Utiliza datos estatísticos para extraer información sobre o comercio exterior da UE.CMCCT 
▪ Comenta unha táboa estatística sobre o progreso de España nos obxectivos da Estratexia Europa 2020: 

crecemento intelixente, sostible e integrador. CMCCT 
▪ Razoa a inexistencia de bosques en certos climas; e cales son os principais problemas actuais da 

poboación europea. CMCCT 
▪ Relaciona contidos: cada un dos obxectivos da Estratexia Europa 2020 coa correspondente prioridade. 

CMCCT 
▪ Explica as causas e as consecuencias da dependencia enerxética da UE; os factores de localización das 

áreas industriais da UE; as causas da elevada urbanización da UE; o motivo da expansión superficial 
das cidades europeas; e os cambios nos desequilibrios territoriais da UE. CMCCT 

▪ Clasifica noticias relativas a temas europeos e á posición de España na UE; e clasifica os datos dunha 
táboa estatística sobre a posición de España na UE. CMCCT 

▪ Compara os trazos da estrutura agraria e pesqueira da UE; e as semellanzas e diferenzas entre a 
política rexional e a política de ordenación do territorio da UE. CMCCT 

▪ Compara mapas: os conxuntos rexionais da UE e a clasificación das rexións na política rexional. CMCCT 
▪ Utiliza e traballa con mapas: extrae información do mapa da UEM; pon exemplos de diferentes tipos de 

áreas industriais; e obtén información sobre os trazos do sistema urbano da UE. CMCCT 
▪ Localiza en mapas as unidades do relevo e os ríos principais de Europa. CMCCT 
▪ Comenta mapas: os destinos turísticos da UE; a distribución da poboación europea; e aspectos 

relevantes da poboación europea. CMCCT 
▪ Comenta gráficos sobre o crecemento da poboación europea; e a repartición dos fondos destinados á 

cohesión territorial. CMCCT 
▪ Consulta a web de Eurostat para obter un mapa sobre algún aspecto da poboación europea e comenta a 

información que ofrece. CMCCT 
▪ Realiza un eixe cronolóxico sobre o proceso de ampliación europeo. CMCCT 
▪ Utiliza técnicas propias do método xeográfico: elabora e comenta os climogramas de Kiruna e Helsinki. 

CMCCT. 
▪ Realiza con interese a lectura comprensiva dos contidos das diferentes epígrafes da unidade. CCL 
▪ Define termos utilizando o vocabulario xeográfico adecuado. Conceptos como Unión Europea, PESC; 

Estratexia Europa 2020, Comisión Europea, mercado único, Eurosistema, etc. CCL 
▪ Diferencia termos: mercado único e UEM; SEBC (Sistema Europeo de Bancos Centrais) e Eurosistema. 
▪ Le e comenta noticias de prensa sobre temas europeos e sobre a posición de España na UE. CCL 
▪ Resume o contido de noticias de prensa. CCL 
▪ Redacta a resposta ás actividades e os traballos formulados, utilizando o vocabulario, as estruturas 

lingüísticas e as normas gramaticais correctas. CCL 



IES Agra do Orzán – XEOG 2º BAC curso 2019-2020 

291 

▪ Expón oralmente, con corrección e coherencia, a resposta ás actividades didácticas formuladas polo 
profesorado; e o resumo dunha noticia de interese referida á posición de España na UE. CCL 

▪ Prepara e realiza unha exposición oral sobre un apartado da unidade didáctica. CCL 
▪ Respecta as normas de comunicación na clase: pide a palabra e atende as intervencións do profesorado 

e dos demais estudantes. CCL 
▪ Busca imaxes en Internet sobre paisaxes agrarias europeas.CD 
▪ Obtén e elabora información da Rede sobre algunha das institucións fundamentais da UE; unha das 

iniciativas consideradas na Estratexia 2020 para alcanzar os seus obxectivos; a Axencia Europea de 
Medio; e mapas referidos a algún aspecto da poboación europea.CD. 

▪ Coida a presentación do caderno de traballo e a realización de gráficos, mapas, esquemas, eixe 
cronolóxico e organigrama. CCEC 

▪ Selecciona con sentido estético imaxes relativas ás paisaxes agrarias da UE.CCEC 
▪ Valora a importancia da diversidade cultural da UE e propón medidas para resaltala. CCEC 
▪ Analiza criticamente as repercusións da incorporación de Galicia á Unión Europea. CCEC 
▪ Participa activamente na clase formulando preguntas; contestando interrogantes; manifestando opinións; 

e expoñendo voluntariamente a resposta ás actividades didácticas da unidade formuladas polo 
profesorado. CSC 

▪ Respecta as intervencións na clase dos demais estudantes. CSC 
▪ Manifesta unha actitude atenta na clase e respectuosa coas indicacións do profesorado. CSC. 
▪ Organiza o seu traballo para realizar as tarefas encomendadas de forma adecuada no tempo requirido, 

solicitando axuda para realizalas en caso necesario. CSIEE 
▪ Planifica e realiza unha enquisa do Eurobarómetro sobre as mellores iniciativas para mellorar a 

economía europea. CSIEE 
▪ Valora a repercusión que teñen as funcións realizadas polas institucións europeas na vida cotiá; as 

consecuencias positivas e negativas da JAI e da PESC na vida diaria; a importancia das redes 
transeuropeas de enerxía; as medidas propostas pola UE para facer fronte aos seus problemas 
demográficos; e valora criticamente a prensa como fonte de información. CSIEE 

▪ Analiza criticamente as repercusións da incorporación de Galicia á Unión Europea CSIEE 
▪ Selecciona indicadores para medir o nivel de benestar dunha poboación e explica a información que 

achegan. CSIEE 
▪ Propón medidas para resaltar a diversidade cultural da UE. CSIEE 
▪ Realiza un esquema sobre algunha das institucións fundamentais da UE.CAA 
▪ Elabora cadros de síntese referidos aos problemas ambientais da UE; os obxectivos da JAI e da PESC; 

os obxectivos da política social, educativa e cultural da UE e os medios utilizados para alcanzalos; os 
principais retos de futuro da UE; e os factores e as consecuencias da integración española en Europa 
para ambas as dúas partes. CAA 

▪ Confecciona cadros comparativos sobre as consecuencias positivas e negativas do proceso de 
ampliación europeo; os obxectivos das políticas agraria e pesqueira da UE coas prioridades da 
Estratexia Europa 2020; os obxectivos das políticas de transporte, turismo e comercio coas prioridades 
da Estratexia Europa 2020; as paisaxes bioclimáticas da UE; e a composición e as funcións das 
institucións europeas. CAA 

▪ Realiza un organigrama sobre as institucións fundamentais da UE e as súas funcións. CAA 
▪ Elabora unha ficha para comparar trazos dos diferentes tipos climáticos europeos. CAA 
▪ Apoia a aprendizaxe dos contidos utilizando recursos como mapas físicos e humanos da UE; material 

gráfico; e lectura de noticias e informacións complementarias. CAA 
▪ Utiliza o mapa conceptual da unidade para establecer relacións entre os contidos e obter unha visión 

sintética destes. CAA 
 
11.8.- Temporalización. 
 

▪ Dez horas lectivas. 
 
 

Unidade 12. España no mundo. 
 
12.1.- Competencias clave: 
 

▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. CMCCT 
▪ Competencia en comunicación lingüística CCL 
▪ Competencia Dixital CD. 
▪ Aprender a aprender. CAA. 
▪ Competencias sociais e cívicas (CSC) 
▪ Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
▪ Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
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12.2.- Obxectivos didácticos 
 

▪ Definir e utilizar correctamente os termos básicos relativos ao sistema mundial e á integración de España 
no mundo. 

▪ Describir, analizar, caracterizar e explicar os trazos do sistema mundo: as áreas mundiais; as relacións e 
o proceso de globalización; a xerarquía do poder mundial e as ordes resultantes; e a posición de España 
nas áreas xeopolíticas e xeoeconómicas do mundo e nas relacións internacionais. 

▪ Utilizar e aplicar as principais ferramentas e procedementos do método xeográfico ao estudo do sistema 
mundial e da posición de España no mundo. 

▪ Avaliar criticamente a globalización; recoñecer as desigualdades mundiais e apreciar as iniciativas de 
solidariedade con persoas e espazos mundiais desfavorecidos; e valorar as vantaxes do poder brando. 

 
12.3.- Contidos:. 
 

1. O sistema mundo. 
2. As área mundiais. 
3. As relacións mundiais. O proceso de globalización. 

3.1. O funcionamento da globalización. 
4 xerarquía do poder mundial. 

4.1. Centros, periferias e semiperiferias. 
4.2. O orde mundial actual e as súas transformacións. 

5. España no contexto mundial. 
5.1. España nas áreas xeopolíticas. 
5.2. España nas áreas xeoeconómicas do mundo. 
5.3. España nas relacións internacionais. 
5.4. A posición de España no mundo. 

 
12.4- Criterios de avaliación: 
 

▪ 1. Definir e explicar brevemente os principais conceptos relativos ao sistema mundial e á integración de 
España no mundo. 

▪ 2. Describir, analizar, caracterizar e explicar os trazos do sistema mundo; as diferenzas e as relacións 
entre as áreas mundiais; a xerarquía do poder mundial; e a posición de España no mundo. 

▪  3. Localizar en mapas as principais áreas xeopolíticas e xeoeconómicas do mundo e os principais grupo 
de países que as integran. 

▪ 4. Utilizar e aplicar os procedementos do método xeográfico ao estudo do sistema mundial e da posición 
de España no mundo. 

▪ 5. Criticar e propoñer solucións respecto ás consecuencias da globalización e das desigualdades 
mundiais; valorar as iniciativas de solidariedade coas persoas e espazos desfavorecidos; e apreciar as 
vantaxes do poder brando na orde mundial. 

 
12.5- Estándares de aprendizaxe e competencias clave: 
 

▪ 1.1. Define con precisión conceptos relativos ás áreas, ás desigualdades, ás relacións e as xerarquías 
mundiais; e á integración de España nas áreas xeopolíticas e xeoeconómicas do mundo. CCL, CMCCT. 

▪  Redacta temas sobre as áreas, as desigualdades, as relacións e as xerarquías mundiais; e sobre a 
integración de España nas áreas xeopolíticas e xeoeconómicas do mundo. CCL,CMCCT,CAA. 

▪ Localiza en mapas as principais áreas xeopolíticas e xeoeconómicas do mundo e os principais grupos de 
países que as integran. CMCT,CAA. 

▪  Obtén, identifica, diferencia e comenta imaxes, mapas, gráficos, datos estatísticos e textos sobre os 
trazos do sistema mundo e a posición de España nas principais áreas xeoeconómicas e xeopolíticas 
mundiais, utilizando diferentes indicadores.CD, CCL,CMCCT,CAA,CSC,CSIEE. 

▪ 5.1. Critica e propón solucións respecto ás consecuencias da globalización e das desigualdades 
mundiais; valora as iniciativas de solidariedade coas persoas e os espazos desfavorecidos; e aprecia as 

vantaxes do poder brando na orde mundial. CSC,CSIEE, CCEC. 
 
12.6.- Competencias básicas e Descritores 
 

▪ Aplicar métodos de análise rigorosos para mellorar a comprensión da realidade circundante no ámbito 
xeográfico. CMCCT 

▪ Manexar os coñecementos sobre a ciencia xeográfica e a tecnoloxía para solucionar problemas, 
comprender o que acontece arredor nosa e responder preguntas. CMCCT 

▪ Coñecer e utilizar os elementos matemáticos básicos: operacións, magnitudes, porcentaxes, etc. 
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▪ Comprender e interpretar a información presentada en formato gráfico. CMCCT 
▪ Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias apropiadas. CMCCT 
▪ Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá. CMCCT 
▪ Comprender o sentido dos textos escritos e orais. CCL 
▪ Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia. CCL 
▪ Manter unha actitude favorable cara á lectura. CCL 
▪ Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas e gramaticais para 

elaborar textos escritos e orais. CCL 
▪ Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atenta ao 

interlocutor. CCL. 
▪ Empregar distintas fontes para a busca de información. CD 
▪ Elaborar información propia derivada de información obtida a través de medios tecnolóxicos. CD 
▪ Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. CD 
▪ Usar as novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria.CD 
▪ Manifestar gusto pola creatividade e pola estética no ámbito cotián. CCEC 
▪ Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. CCEC 
▪ Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación establecidos. CSC 
▪ Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. CSC 
▪ Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. CSC 
▪ Aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto escolar. CSC 
▪ Ser constante no traballo superando as dificultades. CSIEE 
▪ Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa. CSIEE 
▪ Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. CSIEE 
▪ Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. CSIEE 
▪ Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. CAA 
▪ Planificar os recursos necesarios e os pasos a realizar no proceso de aprendizaxe. CAA 
▪ Xestionar os recursos e as motivacións persoais en favor da aprendizaxe. CAA 
▪ Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. CAA 
▪ Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. CAA 

 
12.7.- Indicadores de logro de estándares en relación as competencias clave: 
 

▪ Utiliza índices para sacar conclusións sobre a posición relativa de España no mundo e as fortalezas e as 
debilidades de España no contexto internacional. CMCCT 

▪ Emprega datos estatísticos para xustificar a situación de España nas áreas mundiais. CMCCT 
▪ Comenta unha táboa estatística sobre diferenzas entre países pertencentes a distintas áreas mundiais. 
▪ Razoa as vantaxes que ten para un país ter unha boa reputación exterior. CMCCT 
▪ Explica o papel que desempeñan na globalización os transportes, as comunicacións, o sistema 

capitalista e as organizacións e axentes internacionais. CMCCT 
▪ Clasifica a información proporcionada por unha táboa estatística sobre as distintas áreas mundiais. 

CMCCT 
▪ Compara a evolución do desenvolvemento humano nos países de alto desenvolvemento, emerxentes e 

de baixo desenvolvemento; e as fortalezas e debilidades que impulsan e limitan o poder dos países 
emerxentes no contexto internacional. CMCCT 

▪ Busca noticias sobre a globalización na súa dimensión política, económica, social, cultural e ambiental. 
▪ Comenta gráficos sobre a axuda oficial ao desenvolvemento dos países do CAD (Comité de Axuda ao 

Desenvolvemento) e de España; e sobre a presenza exterior de España segundo os indicadores do IEPG. 
CMCCT 

▪ Utiliza técnicas propias do método xeográfico: comentario de noticias de prensa de contido xeográfico; 
elaboración dun informe de xeografía; e realización dun informe sobre unha das epígrafes da unidade 
didáctica. CMCCT 

▪ Aplica coñecementos á vida cotiá: pon exemplos que reflicten a globalización económica, social e 
cultural na vida cotiá. CMCCT 

▪ Realiza con interese a lectura comprensiva dos contidos das diferentes epígrafes da unidade. CCL 
▪ Define termos utilizando o vocabulario xeográfico adecuado: Conceptos como sistema mundial, 

globalización, países de alto desenvolvemento, países emerxentes, periferias, orde xeopolítica, orde 
multipolar, etc. CCL 

▪ Diferencia termos: centros, periferias e semiperiferias; poder duro e brando. CCL 
▪ Redacta un texto explicativo sobre as diferenzas entre as distintas áreas mundiais. CCL 
▪ Expón oralmente, con corrección e coherencia, a resposta ás actividades didácticas formuladas polo 

profesorado. CCL 
▪ Respecta as normas de comunicación na clase: pide a palabra e atende as intervencións do profesorado 

e dos demais estudantes. CCL 
▪ Busca imaxes en Internet representativas das diferenzas de desenvolvemento entre as áreas mundiais; e 
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das causas da globalización. CD 
▪ Obtén e elabora información da Rede sobre as actividades dalgunha ONGD; acordos internacionais nos 

que participa España; o nome de persoas ou organizacións españolas de relevancia internacional en 
diferentes campos; e as fortalezas de España que promove a Marca España.CD 

▪ Coida a presentación do caderno de traballo e a execución do dossier de prensa. CCEC 
▪ Selecciona con sentido estético imaxes relativas ás áreas mundiais con diferente nivel de 

desenvolvemento e ás causas da globalización. CCEC. 
▪ Participa activamente na clase formulando preguntas; contestando interrogantes; manifestando opinións; 

e expoñendo voluntariamente a resposta ás actividades didácticas da unidade formuladas polo 
profesorado. CSC 

▪ Respecta as intervencións na clase dos demais estudantes. CSC 
▪ Manifesta unha actitude atenta na clase e respectuosa coas indicacións do profesorado. CSC 
▪ Participa activamente, colabora e achega ideas na realización en grupo do índice para medir a posición 

de España no mundo. CSC 
▪ Organiza o seu traballo para realizar as tarefas encomendadas de forma adecuada no tempo requirido, 

solicitando axuda para realizalas en caso necesario. CSIEE 
▪ Planifica e elabora un informe de prensa e un informe sobre unha das epígrafes da unidade. CSIEE 
▪ Selecciona indicadores para medir o poder duro e brando de España no exterior. CSIEE 
▪ Participa no deseño dun índice para medir a posición de España no mundo. CSIEE 
▪ Expresa opinións sobre o proceso de globalización; e sobre o contido dunha entrevista xornalística 

referida ao tema «teoría dun mundo multipolar». CSIEE 
▪ Avalía os aspectos das relacións internacionais nos que España está mellor e peor posicionada. CSIEE 
▪ Realiza un esquema conceptual sobre a posición de España nas áreas xeopolíticas e xeoeconómicas do 

mundo. CAA 
▪ Elabora un cadro de síntese referido ás características do proceso de globalización, as súas 

consecuencias e posibles alternativas. CAA 
▪ Confecciona cadros comparativos sobre os obxectivos das relacións internacionais de España con cada 

ámbito mundial e as medidas destinadas a alcanzalos; e sobre os contrastes básicos entre os países de 
alto desenvolvemento, emerxentes e de baixo desenvolvemento. CAA 

▪ Realiza un eixe cronolóxico sobre a evolución da orde internacional desde 1945 ata a actualidade. CAA 
▪ Apoia a aprendizaxe dos contidos utilizando recursos como mapas sobre as diferentes áreas mundiais; 

recompilación de noticias de prensa, buscas en Internet; realización dun dossier de prensa e dun 
informe; utilización de material gráfico e estatístico e lectura de textos e informacións complementarias. 
CAA 

▪ Utiliza o mapa conceptual da unidade para establecer relacións entre os contidos e obter unha visión 
sintética destes. CAA 

▪ Programa e realiza a proba de autoavaliación proposta na web do alumnado de Anaya; e utiliza os 
resultados para valorar a aprendizaxe, tomar conciencia dos acertos e dos fallos, e adoptar decisións 
para mellorar. CAA 

 
12.8.- Temporalización. 
 

▪ Catro horas lectivas. 
 
 

9.- Contidos mínimos. 
 

Os contidos mínimos no caso das materias nas que os alumnos deben presentarse as probas de 
selectividade están recollidos nas orientacións que publica a CIUGA. Especifícanse a continuación por bloques 
e temas. Cada unidade inclúe os contidos xerais e as formas en que poden ser preguntados. Uns contidos 
serán teóricos, outros prácticos e o glosario correspondente ao tema. 
 

Bloque I.- NATUREZA E MEDIO AMBIENTE EN ESPAÑA E EN GALICIA. 
 

Unidade 0.- Introdución ao coñecemento xeográfico. 
 
Contidos: 

1.1. Concepto de xeografía. Métodos e ferramentas propias da disciplina. 
1.2. Características do espazo xeográfico. Concepto de paisaxe como resultado da interacción entre 
factores naturais e culturais. Desenvolvemento sustentable. 
1.3. Os tipos de escala nun mapa. 
1.4. O Mapa Topográfico Nacional 
1.5. Mapas temáticos 
1.6. Gráficos e estatísticas de contido xeográfico. 
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Práctica: 

▪ Identificar e resolver problemas dos tipos de escala: gráfica e numérica. 
▪ Poder comentar de forma sinxela o mapa topográfico nacional. 
▪ Identificar diferentes tipos de mapas temáticos. 

 
Vocabulario: 

▪ Coordenadas xeográficas, Mapa Topográfico Nacional, mapa temático, escala. 
 

Unidade 1.- O espazo xeográfico español: a diversidade xeomorfolóxica. 
 
Contidos: 

1.1. Formación e evolución xeolóxica. 
1.2. Variedade litolóxica e formas do relevo diferencial. 
1.3. Unidades morfoestruturais. 
1.4. O litoral español: cantábrico, atlántico e mediterráneo. 
1.5. Relevo insular. 
1.6. O relevo de Galicia. 

 
Parte teórica (temas): 

▪ Formación e evolución xeomorfolóxica da Península Ibérica e das Illas (da era arcaica ao glaciarismo 
cuaternario). 

▪ Tipos de unidades: zócolo, macizos antigos, cordilleiras de pregamento, cuncas sedimentarias. 
 
Práctica: 

▪ Comentario guiado dun fragmento de mapa topográfico: identificación das coordenadas xeográficas, 
máximas e mínimas altitudes, zonas de maiores e menores pendentes, principais cursos fluviais e 
orientación dos mesmos. 

▪ Mapa litolóxico de España. 
▪ Debuxos e gráficos con tipos de modelado: granítico, cárstico, glaciar ou volcánico. 
▪ Imaxes identificativas: pedras cabaleiras, badlands, páramos, canóns. 

 
Vocabulario: 

▪ Aluvión /Foz/Litosfera/Meseta/ Tectónica de placas,Penechaira / Somonte / Zócolo/Macizos Antigos/ 
Cordilleiras de pregamento/Cuncas sedimentarias. 
 

Unidade 2.- A diversidade climática. 
 
Contidos: 

2.1. Factores xeográficos e termodinámicos do clima. 
2.2. Tipos de tempo. 
2.3. Dominios climáticos: atlántico, mediterráneo, de interior, de montaña, subtropical. 
2.4. Os climas en Galicia. 

 
Parte teórica (temas): 

▪ Factores xeográficos e termodinámicos que inflúen no clima de España. 
▪ Factores xeográficos: latitude, situación, influencia do mar, relevo. 
▪ Factores termodinámicos: en altura (Jet Stream) e en superficie (centros de acción, masas de aire, 

frontes). 
 
Práctica: 

▪ Mapas de temperaturas e precipitacións medias. 
▪ Mapas do tempo en superficie: Advección do Oeste, anticiclón de verán.. 
▪ Mapa dos climas de España. 
▪ -Análise dun climograma arquetípico dos grandes dominios climáticos españois: oceánico, mediterráneo 

e subtropical. 
 
Vocabulario: 

▪ Aridez / Barlovento / Inversión térmica / Isóbara / Isohieta / Umbría (avesedo)/ Solana. 
 

Unidade 3.- A diversidade hídrica vexetal e edáfica. 
 
Contidos: 

3.1. Concas hidrográficas e tipos de réxime fluvial. 
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3.2. Lagos, lagoas, zonas húmidas costeiras. 
3.3.Problemática dos recursos hídricos: transvases, desalinización, recuperación de acuíferos, saneamento 
dos ríos. 
3.4. Factores da diversidade bioxeográfica. 
3.5. Paisaxes vexetais: atlántico, mediterráneo, canario e de montaña. 
3.6. Os climas e o medio natural de Galicia. 

 
Parte teórica (temas): 

▪ Problemática dos recursos hídricos en España e posibles solucións. 
- Os transvases. 
- A desalinización. 
- A recuperación de acuíferos. 
- Saneamento dos ríos. 

▪ Factores da diversidade bioxeográfica. 
- Situación xeográfica e procesos naturais. 
- Acción antrópica. 

 
Práctica: 

▪ Comentario de hidrogramas (nival, nivo-pluvial, pluvio-nival, pluvial oceánico, pluvial mediterráneo). 
▪ Mapas de distribución de carballo, sobreira, faia e aciñeira. 
▪ Análise de cliseries: Pireneos e Teide.. 
▪ Comentario dunha imaxe de paisaxe natural: mediterránea, de montaña e das illas Canarias. 

 
Vocabulario: 
Cunca fluvial / Estiaxe / Marisma/ Laurisilva / Maquis / Vexetación clímax / Vexetación antrópica/ Esteiro / 
Landa / Laurisilva/ Maquis. 
  

Unidade 4.- As paisaxes naturais e as interaccións natureza-sociedade. 
 
Contidos: 

4.4. Repercusións ambientais da acción humana: Contaminación,  quecemento global,, pegada ecolóxica. 
4.5. Respostas e solucións cara a sustentabilidade. 
4.6. A paisaxe: recurso común, interpretación e transformacións recentes. 
4.7.O patrimonio natural español e categorías de protección. 

 
Parte teórica (temas): 

▪ Repercusións ambientais da acción humana: 
-Contaminación. 
-Quecemento global. 
-Pegada ecolóxica. 
 

Práctica: os mapas poderán estar referidos a España ou Galicia. 
▪ Mapas dos espazos protexidos (parques nacionais, parques naturais, reservas da biosfera). 
▪ -Comentario dunha imaxe de paisaxe natural: atlántica, mediterránea ou de montaña. 

 
Vocabulario: 

▪ Avaliación de impacto ambiental / Ecosistema / Efecto invernadoiro / Paisaxe 
 
 

Bloque II.- O ESPAZO XEOGRÁFICO E AS ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 
 

Unidade 5.- Os espazos do sector primario. 
 
Contidos: 

5.1. Os usos do solo e a súa distribución: tipos e factores explicativos. 
5.2. A estrutura agraria e as súas transformacións recentes (U.E.) 
5.3. O desenvolvemento da gandería española e as súas transformacións. 
5.4. A explotación dos bosques. 
5.5. As paisaxes agrarias: atlántica, mediterránea, de interior, canaria e de montaña. 
5.6. A pesca e os espazos pesqueiros 

 
Parte teórica (temas): 

▪ Os usos do solo e a súa distribución: tipos e factores explicativos: 
- Tipos: terras labradas, prados e pastos, áreas forestais, restantes usos do solo. 
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- Factores: condicións naturais (dominios atlántico, mediterráneo e subtropical e áreas montañosas e 
chairas) e estrutura da propiedade. 

▪ Transformacións recentes na estrutura agropecuaria española: 
- A poboación rural 
- As explotacións agrarias 
- Técnicas e sistemas agrarios 
- Estrutura gandeira 
- Política Agrícola Común. 

 
Práctica: 

▪ Comentario e localización dunha paisaxe agraria e humanizada, a través de fotografía aérea ou outros 
medios de reprodución. 

▪ Mapa de espazos pesqueiros (rexións e caladoiros). 
▪ Gráficos e mapas sobre a produción agraria, gandeira ou pesqueira, e poboación ocupada nestes 

sectores. 
 
Vocabulario: 

▪ Acuicultura/ Agricultura ecolóxica/ Denominación de orixe/ Desagrarización/ Explotación intensiva / 
Política Agrícola Común (PAC)/ Política Pesqueira Comunitaria (PPC)/ Silvicultura / Transxénicos. 

 
Unidade 6.- O espazo industrial. 

 
Contidos: 

6.1. Proceso e factores da industrialización española. 
6.2. O tecido industrial español e os seus contrastes. 
6.3. Gran variedade de paisaxes industriais. 
6.3.1. Áreas de antiga industrialización. 
6.3.2. En áreas urbanas e rurais. 
6.3.3. Paisaxes da innovación. 
6.4. Situación actual da industria: desafíos e globalización. 
6.5. A enerxía: a diversidade de fontes de enerxía 

 
Parte teórica (temas): 

▪ Situación actual da industria en España e Galicia. 
- Desafíos: problemas estruturais (dimensión, I+D+i, tecnoloxía) e consecuencias da incorporación á 

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

 
Práctica: 

▪ Comentario dunha paisaxe industrial e humanizada (fotografía). 
▪ Mapas ou planos sobre factores de localización industrial. 
▪ Mapas e gráficos de produción mineira, industrial, enerxética e principais áreas industriais de España e 

Galicia. 
 
Vocabulario: 

▪ Economías de escala/ Enerxías renovables/ Difusión industrial/ Fondos estruturais/ Subcontratación/ 
Industrias verdes/ Materias primas estratéxicas / Parque tecnolóxico. 

 
Unidade 7.- Os espazos do sector terciario. 

 
Contidos: 

7.1. Terciarización da economía e sociedade do benestar. 
7.2. Distribución comercial e espazos do consumo. 
7.3. Os servizos financeiros a súa organización espacial e a balanza de pagamentos. 
7.4. Transporte e comunicacións. 
7.5. Os espazos turísticos. 

7.5.1. Paisaxes turísticas. 
7.5.2. Impactos ambientais e políticas de ordenación 

 
Práctica: 

▪ Comentario de paisaxes turísticas. 
▪ Mapas da distribución de redes e infraestruturas do transporte (AVE, autoestradas, autovías, portos e 

aeroportos). 
▪ Mapas ou gráficos do movemento de viaxeiros. 
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▪ Mapas ou gráficos sobre a distribución e tendencias do turismo 
 
Vocabulario: 

▪ Balanza de pagamentos / Economía somerxida / Ecoturismo / Franquía / Plan Estratéxico de 
Infraestruturas do Transporte (PEIT) / Taxas aeroportuarias / Tour operadores. 

 
Bloque III.- POBOACIÓN, ESPAZO URBANO. 

 
Unidade 8.- A poboación española e a poboación galega. 

 
Contidos: 

8.1. Dinámica da poboación. 
8.2. Os movementos naturais da poboación. 
8.3. Mobilidade espacial da poboación e debate sobre a inmigración. 
8.4. A estrutura demográfica: idade, sexo e actividade económica. 
8.5. Distribución espacial. 

 
Parte teórica (temas): 

▪ Dinámicas demográficas actuais: 
- Desequilibrios territoriais no movemento natural da poboación. 
- Movementos migratorios(1990 á actualidade) 
 

Práctica: 
 

▪ Comentar e comparar pirámides de poboación. 
▪ Analizar taxas demográficas de Galicia(movemento natural). 
▪ Gráfica da evolución da poboación activa de España, Galicia, nos últimos 25 anos. 
▪ Gráfica da transición demográfica en España. 
▪ Mapas e gráficos de ocupación por sectores económicos. 

 
Vocabulario: 

▪ Poboación Activa/ Esperanza de Vida/ Réxime Demográfico/ Censo de Poboación/ Saldo Migratorio, 
Taxa de Fecundidade/ Transición Demográfica/ Padrón Municipal/ Crecemento vexetativo 

 
Unidade 9.- O espazo urbano. 

 
Contidos: 

9.1. O proceso de urbanización en España. 
9.1.1. Concepto de cidade. 
9.1.2. Axentes sociais urbanos. 
9.1.3. Urbanismo e ordenación do territorio. 
9.1.4. Morfoloxía urbana (tipos de planos). 
9.1.5. Funcións urbanas. 

9.2. Fenómeno urbano en España. 
9.2.1. A cidade preindustrial, 
9.2.2. A cidade industrial, 
9.2.3. A cidade postindustrial. 
9.2.4. Xerarquías e redes urbanas en España. 

9.3. Transformacións recentes na estrutura das cidades. 
9.3.1. Cidade difusa. 
9.3.2. Os cambios no centro urbano (degradación versus rehabilitación). 
9.3.3. Cambios de uso no solo urbano. 

9.4. Impacto ambiental da urbanización 
 
Parte teórica (temas): 

▪ Transformacións recentes na estrutura das cidades. 
- Cidade difusa 
- Os cambios no centro urbano (degradación versus rehabilitación). 
- Cambios de uso no solo urbano. 

 
Práctica: 

▪ Comentario plano urbano sinalando as súas partes e a evolución histórica. (Barcelona, Madrid). 
▪ Paisaxe: comentario dun espazo urbano a partir dunha fonte gráfica (alturas, tipoloxías, problemas 

económicos e sociais). 
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▪ Mapa do sistema urbano en España e en Europa. 
▪ Mapa do subsistema urbano galego 

 
Vocabulario: 

▪ Área suburbana/ Área metropolitana/ Cualificación do solo/ Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOU) / 
Unidade Veciñal de Absorción (UVA)/ Xentrificación. 

 
Bloque IV.- ORGANIZACIÓN TERRITORIAL e ESPAÑA EN EUROPA E NO MUNDO. 

 
Unidade 10.- A organización, os desequilibrios e as políticas territoriais. 
 

Contidos: 
10. 1. Organización político-administrativa actual española. 
 10.1.1. Evolución histórica. 

10.1.2. Formas de goberno. A democracia. 
10.1.3. A organización territorial do Estado español. 

 a) Comunidades autónomas. 
b) Poder local: a administración provincial e municipal. 

10.2. Contrastes e políticas rexionais en España. 
10.2.1. Antecedentes históricos. 
10.2.2. Desequilibrios territoriais. 
10.2.3. Factores de transformacións. 
10.2.4. Políticas rexionais 

 
Práctica: 

▪ Mapa de crecemento do PIB das CC.AA. 
▪ Mapa de provincias. 
▪ Mapa de Comunidades e Cidades Autónomas e as súas capitais. 

 
Vocabulario: 

▪ Parroquia/ Municipio/ Provincia/ Comunidade Autónoma/ Estatuto de autonomía. 
 

Unidades 11 e 12.- España e Galicia na Unión Europea e no mundo. 
 
Contidos: 
▪ 11. España no contexto da  Unión Europea: 

11.1. Institucións e órganos da UE 
11.2. A construción da UE 
11.3. España no contexto da UE e balance da adhesión. 

▪ 12. España no mundo: 
12.1. Globalización económica. 
12.2. España no escenario xeopolítico mundial. 
12.3.España no escenario socioeconómico mundial.. 

 
Parte teórica (temas): 
▪ España no escenario xeopolítico: 

- España na UE. 
- España no mundo. 

 
Práctica: 

▪ Mapa de espazos centrais e periféricos no mundo. 
▪ Gráfica ou táboa do Índice de desenvolvemento humano no mundo 

 
Vocabulario: 

▪ Comisión europea/ Movementos antiglobalización/ Obxectivos de Desenvolvemento sustentable/  
Xeopolítica. 
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10.- Temporalización. 
 

XEOGRAFÍA - Curso 2019-2020 
 

Av. Mes Semana Unidade Didáctica 

1ª 

Setembro 
16 S - 20 S Avaliación inicial 

 

Unidade 0.- Introdución ao coñecemento xeográfico 23 S - 27 S 

Outubro 

30 S - 04 O Unidade 1.- O espazo xeográfico español. A diversidade 
xeomorfolóxica. 
 

Proba de avaliación 

07 O - 11 O 

14 O - 18 O 

21 O - 25 O 
Unidade 2. A diversidade climática 
 

Proba de avaliación 
28 O - 01 N 

Novembro 

04 N - 08 N 

11 N - 15 N 

3. A diversidade hídrica, vexetal e edáfica. 18 N - 22 N 

25 N - 29 N 

Decembro 

02 D - 06 D U. 4. As paisaxes naturais e as interaccións natureza e sociedade. 
 

Proba de avaliación 09 D - 13 D 

16 D - 20 D 
Unidade 5. Os espazos do sector primario. 
 

Proba de avaliación 

2ª 

Xaneiro 

06 X - 10 X 

13 X - 17 X 

20 X - 24 X 

Unidade 6. O espazo industrial. 27 X - 31 X 

Febreiro 

03 F - 07 F 

10 F - 14 F Unidade 7. Os espazos de servizos. 
 

Proba de avaliación 17 F - 21 F 

24 F – 28 F 
Unidade 8. A poboación española e a poboación galega. 
 

Proba de avaliación 

Marzo 

02 M - 06 M 

09 M - 13 M 

16 M - 20 M 
Unidade 9. O espazo urbano 
 

Proba de avaliación 
23 M - 27 M 

Abril 

30 M - 03 A 

 

13 A - 17 A Unidade 10. A Organización, os desequilibrios e as políticas 
territoriais. 20 A - 24 A 

27 A - 01 M Unidade 11+12: España e Galicia en Europa e no mundo. 
 

Proba de avaliación 

Maio 

04 M - 08 M 

11 M - 15 M Probas de avaliación final ordinaria 

18 M - 22 M Preparación da 
Avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) 

e 
a avaliación extraordinaria de BAC 

25 M - 29 M 

Xuño 

01 X - 05 X 

08 X - 12 X Avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) 

15 X - 19 X Probas de avaliación extraordinaria de 2º BAC 

22 X - 26 X Avaliación extraordinaria de 2º BAC 
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11.- Estándares de aprendizaxe, criterios de cualificación , instrumentos de avaliación e elementos transversais en Xeografía 2º BAC 

 
LENDA COMPETENCIAS LENDA INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN LENDA TRANSVERSAIS 

CCL Comunicación Lingüística PE Probas escritas CL Comprensión lectora 

CMCCT 
Competencia matemática e compet. básicas en ciencia e 

tecnoloxía 
OTA Observación do traballo diario na aula EOE Expresión oral e escrita 

CD Competencia dixital CdC Caderno de clase CA Comunicación audiovisual 

CAA Competencia aprender a aprender Rub Rúbricas: producións do alumnado TIC 
Tecnoloxías da información e da 

comunicación 

CSC Competencias sociais e cívicas EPCT 
Exposición e posta en común dos traballos de 

grupo 
EMP Emprendemento 

CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor PD Participación nos debates EC Educación cívica 

CCEC Conciencia e expresións culturais   PV Prevención da violencia 

    EV Educación e seguridade viaria 

 
 

Unidade 0. Introdución ao coñecemento xeográfico 

Estándares de aprendizaxe avaliables e competencias Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB1.1.1. Describe a finalidade do estudo da xeografía, e as principais 
ferramentas de análise e os seus procedementos. CMCCT,CAA,CCL,CD 

50 % 10 % 80 % 10 % 10 %      x      

XHB1.2.1. Identifica as paisaxes xeográficas. CMCCT,CAA,CCL 100 % 10 % 80 % 10 % 10 %       x     

XHB1.2.2. Enumera e describe as características das paisaxes xeográficas. 
CMCCT,CAA. 

50 % 10 % 80 %   20 %     x      

XHB1.3.1. Utiliza adecuadamente as ferramentas características da ciencia 
xeográfica. CMCCT,CAA,CD. 

50 % 15 % 80 %  20 %       x     

XHB1.4.1. Extrae información do mapa topográfico mediante os procedementos de 
traballo do xeógrafo. CMCCT,CAA,CD. 

50 % 15 % 80 %  20 %       x     

XHB1.4.2. Extrae a información de mapas e planos de diferentes escalas. 
CMCCT,CD. 

50 % 15 % 80 %   20 %      x     

XHB1.5.1. Identifica nunha paisaxe as diferenzas entre paisaxe natural e cultural. 
CMCCT,CAA,CCL,CD. 

50 % 15 % 80 % 10 % 10 %       x     

XHB1.6.1. Analiza e extrae conclusións da observación dun plano e dun mapa, 
comentando as características do espazo xeográfico. CMCCT,CAA,CCL,CD. 

50 % 10 % 80 %   20 %           
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Unidade 1.- O espazo xeográfico español: A diversidade xeomorfolóxica, 

Estándares de aprendizaxe avaliables e competencias Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB2.1.1. Debuxa e sinala sobre un mapa físico de España as unidades do relevo 
español, comentando as súas características. CMCCT,CAA,CCL,CD. 

90 % 5 % 80 % 10 % 10 %      x      

XHB2.2.1. Identifica e representa nun mapa os elementos do relevo que son 
similares e diferentes do territorio peninsular e insular. CMCCT,CAA,CCL,CD. 

100 % 5 % 80 % 10 % 10 %      x      

XHB2.3.1. Enumera e describe os principais trazos do relevo de España. 
CMCCT,CAA.CCL. 

50 % 30 % 80 %   20 %    x x      

XHB2.4.1. Clasifica as unidades do relevo español segundo as súas 
características xeomorfolóxicas. CMCCT,CAA,CCL. 

50 % 20 % 80 %  20 %     x       

XHB2.5.1. Describe sumariamente nun mapa a evolución xeolóxica e a 
conformación do territorio español. CMCCT,CAA,CCL,CD. 

50 % 20 % 80 %  20 %    x        

XHB2.6.1. Realiza un corte topográfico e explica o relevo que reflicte. 
CMCCT,CAA.CCL,CD. 

50 % 20 % 80 %   20 %   x x  x     

 
 

Unidade 2.- A diversidade climática 

Estándares de aprendizaxe avaliables e competencias Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB3.1.1. Localiza os climas nun mapa de España. CMCCT,CA,CD 100 % 5 % 100 %        x      

XHB3.2.1. Describe e compara os climas en España, enumerando os factores e os 
elementos característicos. CMCCT,CAA,CCL,CD 

50 % 20 % 80 % 10 % 10 %    x x  x     

XHB3.3.1. Representa e comenta climogramas específicos de cada clima. 
CMCCT,CAA,CCL,CD. 

60 % 10 % 70 % 30 %     x        

XHB3.4.1. Comenta as características dos climas españois a partir dos seus 
climogramas representativos. CMCCT,CAA,CCL,CD. 

60 % 10 % 80 % 20 %     x        

XHB3.5.1. Enumera os trazos dos tipos de tempo atmosférico reflectidos nas 
estacións climatolóxicas. CMCCT,CAA,CCL,CD. 

50 % 5 % 90 % 10 %      x       

XB33.6.1. Comenta un mapa do tempo de España distinguindo os elementos que 
explican o tipo de tempo característico da estación do ano correspondente. 
CMCCT,CAA,CCL,CD 

50 % 20 % 80 % 10 %  10 %      x     

XHB3.7.1. Analiza como afecta a España o cambio climático. CMCCT 
CAA,CCL,CD. 

50 % 10 %     80 % 20 %      x   

XHB3.7.2. Extrae conclusións ambientais, utilizando gráficas e estatísticas que 
reflicten as chuvias torrenciais. CMCCT 
CAA,CCL,CD. 

40 % 20 %  30 %  20 % 20 % 30 %    x x x   
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Unidade 3.- A diversidade hídrica, vexetal e edáfica 

Estándares de aprendizaxe avaliables e competencias Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB4.1.1. Explica a diversidade hídrica en España. CMCCT,CAA,CCL,CD 100 % 5 % 80 % 10 %  10 %   x x       

XHB4.2.1. Localiza nun mapa de España as principais cuncas fluviais. 
CMCCT,CAA,CCL,CD. 

100 % 5 % 100 %        x      

XHB4.3.1. Relaciona os réximes hídricos dos cursos fluviais coas posibilidades de 
aproveitamento hídrico en España. CMCCT,CAA. 

50 % 5 % 80 % 20 %          x   

XHB4.4.1. Localiza nun mapa as zonas húmidas españolas, e debate un aspecto 
de actualidade sobre este tema. CMCCT,CAA,CCL,CD. 

50 % 5 % 80 %    10 % 10 %    x  x   

XHB4.5.1. Sitúa nun mapa da rede hidrográfica española os grandes encoros, e 
deduce consecuencias, analizando tamén as características climáticas. 
CMCCT,CAA,CCL,CD. 

50 % 10 % 90 % 10 %       x x     

XHB4.5.2. Analiza e comenta gráficas e estatísticas que reflicten as épocas de 
seca en relación cun mapa de tipos de réximes fluviais dos ríos da Península 
Ibérica, e saca conclusións. CMCCT,CAA,CCL,CD. 

50 % 10 % 80 % 10 %  10 %   x x  x     

XHB4.6.1. Selecciona imaxes e novas xornalísticas que reflictan a desigualdade 
hídrica española e a súa interacción coas actividades humanas. 
CMCCT,CAA,CCL,CD. 

50 % 10 % 70 % 30 %     x x  x x    

XHB3.8.1. Identifica nun mapa os dominios vexetais, e describe e comenta as súas 
características. CMCCT,CAA,CCL,CD. 

60 % 20 % 90 % 10 %     x x       

XHB3.9.1. Ante unha paisaxe natural, identifica as formacións vexetais que 
aparezan. CMCCT,CA,CD. 

50 % 5 % 70 % 80 % 20 %      x      

XHB3.9.2. Analiza razoadamente unha cliserie. CMCCT,CAA,CCL,CD. 60 % 10 % 80 % 10 %  10 %     x      

XHB5.3.1. Diferencia as paisaxes humanizadas das naturais. CMCCT,CAA,CCL. 100 % 5 % 80 % 20 %       x      

XHB2.7.1. Enumera e describe os elementos constitutivos dos tipos de solo de 
España. CMCCT,CAA,CCL. 

50 % 5 % 80 % 10 % 10 %    x x       

XHB2.7.2. Localiza nun mapa de España os tipos de solos peninsulares e 
insulares. CMCCT,CAA,CCL,CD. 

50 % 5 % 100 %         x     
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Unidade 4.- As paisaxes naturais e as interaccións natureza-sociedade 

Estándares de aprendizaxe avaliables e competencias Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB5.2.1. Identifica e formula os problemas suscitados pola interacción entre 
persoa e natureza sobre as paisaxes. CMCCT,CAA,CCL,CSC. 

70 % 15 % 80 %      x   x  x   

XHB5.2.2. Analiza algún elemento lexislador correctivo da acción humana sobre a 
natureza. CMCCT,CAA,CCL,CSC. 

50 % 10 % 30 %   30 % 10 % 20 %  x    x   

XHB5.4.1. Selecciona e analiza novas xornalísticas ou imaxes nas que se perciba 
a influencia do medio na actividade humana. CMCCT,CAA,CCL,CSC. 

70 % 20 %  40 %  30 % 10 % 20 %  x x x  x   

XHB5.4.2. Selecciona e analiza a partir de distintas fontes de información novas 
xornalísticas ou imaxes nas que se perciba a influencia das persoas sobre o 
medio. CMCCT,CAA,CCL. 

70 % 20 %  40 %  30 % 10 % 20 %  x x x  x   

XHB5.4.3. Obtén e analiza a información que apareza nos medios de 
comunicación social referida á destrución do medio natural por parte do ser 
humano. CMCCT,CAA,CCL,CSC. 

70 % 20 %  40 %  30 % 10 % 20 %  x x x  x   

XHB3.7.1. Analiza como afecta a España o cambio climático. 
CMCCT,CAA,CCL,CD. 

70 % 15 % 50 % 30 %    20 %  x    x   

 
 

Unidade 5.- Os espazos do sector primario 

Estándares de aprendizaxe avaliables e competencias Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB7.4.1. Define historicamente, de forma sumaria, a estrutura da propiedade. 
CMCCT,CAA,CCL,CD. 

90 % 5 % 100 %      x        

XHB7.5.1. Identifica e analiza as características das paisaxes agrarias españolas. 
CMCCT,CAA,CCL,CD. 

50 % 20 % 90 % 10 %      x x      

XHB7.6.1. Achega datos ou gráficos de aspectos estruturais que expliquen o 
dinamismo dun sector agrario dado. CMCCT,CAA,CCL,CD. 

50 % 15 % 70 % 10 %       x x     

XHB7.6.2. Comenta textos xornalísticos que expliquen a situación española na 
PAC. CCL,CAA. 

50 % 15 % 40 %   40 %  20 % x x x x     

XHB7.7.1. Establece as características e as peculiaridades da actividade 
pesqueira española e galega. CMCCT,CAA,CCL,CD. 

90 % 20 % 90 % 10 %     x  x      

XHB7.7.2. Selecciona e analiza novas xornalísticas que tratan problemas 
pesqueiros e identifica a súa orixe. CCL,CAA. 

50 % 15 %  40 %  30 % 10 % 20 %   x x     

XHB7.8.1. Confecciona gráficos comparativos do peso específico no PIB das 
actividades agrarias, gandeiras, forestal e pesqueiras españolas fronte a outros 
sectores de actividade. CMCCT,CAA,CCL,CD. 

60 % 10 % 50 %  50 %      x  x    
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Unidade 6.- O espazo industrial 

Estándares de aprendizaxe avaliables e competencias Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB8.1.1. Selecciona e analiza información sobre os problemas e a configuración 
da industria española. CMCCT,CAA,CCL,CD. 

50 % 5 % 40 %  50 %   10 %  x x x     

XHB8.1.2. Establece un eixe cronolóxico para explicar a evolución histórica da 
industrialización española. CCL,CAA,CMCCT. 

80 % 5 % 80 % 10 % 10 %      x      

XHB8.1.3. Selecciona e analiza imaxes que amosen a evolución histórica da 
industria española nunha zona concreta ou dun sector concreto. CCL,CAA,CD. 

60 % 5 % 50 % 20 %  30 %    x x x     

XHB8.2.1. Relaciona o nacemento da industria e a localización de fontes de 
enerxía e materias primas en España. CCL,CAA,CMCCT. 

50 % 10 % 80 %  20 %    X  X      

XHB8.3.1. Enumera as características da industria española e as súas diferenzas 
rexionais. CCL,CAA,CMCCT. 

50 % 10 %               

XHB8.3.2. Confecciona e analiza gráficas e estatísticas que expliquen as 
producións industriais. CCL,CAA,CMCCT. 

60 % 10 % 50 %  50 %      x  x    

XHB8.4.1. Analiza e comenta paisaxes de espazos industriais. CCL,CAA,CMCCT. 60 % 15 % 50 % 10 % 80 % 10 %  10 %   x x  x   

XHB8.5.1. Sinala nun mapa os asentamentos industriais máis importantes, 
distinguindo entre os sectores industriais. CCL,CD,CAA. 

90 % 10 % 90 % 10 %       X      

XHB8.5.2. Localiza e describe as rexións industriais e os eixes de 
desenvolvemento industrial. CCL,CAA,CD. 

70 % 10 % 90 % 10 %     X X       

XHB8.5.3. Describe os eixes ou focos de desenvolvemento industrial, e as súas 
perspectivas de futuro. CMCCT,CAA,CCL,CD. 

50 % 10 % 90 % 10 %     X X       

XHB8.6.1. Describe as políticas industriais da Unión Europea e a súa influencia 
nas españolas. CMCCT,CAA,CCL,CD. 

50 % 10 % 90 % 10 %     X X       
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Unidade 7.- Os espazos do sector servicios 

Estándares de aprendizaxe avaliables e competencias Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB9.1.1. Identifica as características do sector terciario español. 
CMCCT,CAA,CCL,CD. 

50 % 10 % 90 % 10 %       X      

XHB9.2.1. Explica a incidencia do sector servizos para a economía española. 
CMCCT,CAA,CCL,CD. 

50 % 10 % 90 %     10 % X X       

XHB9.3.1. Describe como se articulan os medios de comunicación máis 
importantes de España (ferrocarrís, estradas, portos e aeroportos). 
CMCCT,CAA,CCL,CD. 

50 % 15 % 90 % 10 %     X X X      

XHB9.3.2. Comenta sobre un mapa de transportes a transcendencia que este 
sector ten para articular o territorio. CMCCT,CAA,CCL,CD. 

50 % 10 % 100 %      X X    X   

XHB9.3.3. Describe e analiza mapas que reflictan un sistema de transporte 
determinado. CMCCT,CAA,CCL,CD. 

50 % 10 %       X X X      

XHB9.3.4. Distingue nun mapa os principais nodos de transporte español. 
CMCCT,CAA,CCL,CD. 

50 % 10 %               

XHB9.3.5. Resolve problemas formulados nun caso específico sobre vías de 
comunicación no noso país. CMCCT,CAA,CCL,CD. 

40 % 10 %  40 %  20 % 20 % 20 %  X X  X    

XHB9.4.1. Comenta gráficas e estatísticas que expliquen o desenvolvemento 
comercial. CMCCT,CAA,CCL,CD. 

50 % 10 % 80 % 20 %     X X       

XHB9.5.1. Analiza e explica as desigualdades do espazo turístico. 
CMCCT,CAA,CCL,CD. 

50 % 15 % 90 % 10 %     X X       
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Unidade 8.- A poboación española 

Estándares de aprendizaxe avaliables e competencias Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB6.1.1. Utiliza as ferramentas de estudo da poboación. CMCCT,CAA,CD. 60 % 5 %  50 %  50 %     X X     

XHB6.2.1. Comenta a pirámide actual de poboación española e compáraa con 
algunha dun período anterior ou de previsións futuras. CMCCT,CAA,CCL,CD. 

60 % 10 % 90 %        X      

XHB6.2.2. Distingue as pirámides de poboación na súa evolución histórica. . 
CMCCT,CAA,CCL,CD. 

50 % 5 % 90 %        X      

XHB6.3.1. Aplica a teoría da transición demográfica ao caso español. . 
CMCCT,CAA,CCL,CD. 

50 % 5 % 90 %          X    

XHB6.3.2. Elixe datos e taxas demográficas que amosen a configuración da 
poboación dun territorio. . CMCCT,CAA,CCL,CD. 

30 % 5 %  60 % 40 %      X  X    

XHB6.4.1. Comenta o mapa da densidade de poboación actual en España. . 
CMCCT,CAA,CCL,CD. 

50 % 5 % 90 % 10 %     x x x      

XHB6.5.1. Explica os procesos migratorios antigos que afectan a España. . 
CMCCT,CAA,CCL,CD. 

50 % 5 % 90 % 10 %     X X       

XHB6.5.2. Identifica e analiza as migracións recentes. . CMCCT,CAA,CCL,CD. 50 % 5 % 90 % 10 %     x x       

XHB6.5.3. Explica as relacións entre comunidades autónomas en relación coas 
migracións interiores. 

50 % 5 % 90 % 10 %     x x       

XHB6.6.1. Compara e comenta a poboación das rexións que medran e as que 
diminúen a súa poboación. CMCCT,CAA,CCL,CD. 

50 % 10 % 90 % 10 %     x x       

XHB6.7.1. Analiza un gráfico da estrutura da poboación española. . 
CMCCT,CAA,CCL,CD. 

50 % 10 % 90 % 10 %      x x      

XHB6.8.1. Resolve problemas de demografía referidos ao cálculo de taxas de 
poboación. . CMCCT,CAA,CCL,CD. 

70 % 10 % 90 % 10 %       x  x x   

XHB6.9.1. Selecciona e analiza información sobre as perspectivas de futuro da 
poboación española. . CMCCT,CAA,CCL,CD. 

50 % 10 %  40 %  30 % 10 % 20 %   x x     

XHB6.10.1. Presenta e defende información sobre a poboación española 
salientando os aspectos máis significativos, utilizando gráficos, mapas, pirámides, 
etc., nunha presentación informática ou en exposicións en directo. . 
CMCCT,CAA,CCL,CD. 

50 % 10 %    30 % 20 % 50 %  X X X X    
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Unidade 9.- O espazo urbano 

Estándares de aprendizaxe avaliables e competencias Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB10.5.1. Comenta unha paisaxe urbana a partir dunha fonte gráfica. 
CMCCT,CAA,CCL,CD 

50 % 25 % 90 % 10 %     x x x      

XHB10.5.2. Selecciona e analiza imaxes que expliquen a morfoloxía e a estrutura 
urbana dunha cidade coñecida. CMCCT,CAA,CCL,CD 

50 % 20 % 90 % 10 %     x x x      

XHB10.6.1. Explica a xerarquización urbana española. CMCCT,CAA,CCL. 50 % 25 % 90 % 10 %     x x x   x   

XHB10.7.1. Describe e analiza as influencias mutuas entre a cidade e o espazo 
que a rodea. CMCCT,CAA,CCL. 

50 % 15 % 90 % 10 %     x x       

XHB10.8.1. Selecciona e analiza novas xornalísticas que amosen a configuración 
e a problemática do sistema urbano español. CMCCT,CAA,CCL,CD. 

50 % 15 %  40 %  30 % 10 % 20 % x x x x     

 

 

Unidade 10.- A organización, os desequilibrios e as políticas territoriais 

Estándares de aprendizaxe avaliables e competencias Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB11.1.1. Localiza e explica nun mapa a organización territorial española, 
partindo do concello e da comunidade autónoma. CMCCT,CAA,CCL,CD. 

50 % 10 % 60 % 20 %  20 %   x x x      

XHB11.2.1. Explica a ordenación territorial española a partir de mapas históricos e 
actuais. CMCCT,CAA,CCL,CD. 

50 % 10 % 90 % 10 %     x x x      

XHB11.2.2. Caracteriza a ordenación territorial establecida pola Constitución de 
1978. CMCCT,CAA,CCL,CD. 

60 % 20 % 90 % 10 %      x x   x   

XHB11.2.3. Compara a ordenación territorial actual e a da primeira metade do 
século XX. CMCCT,CAA,CCL,CD. 

50 % 10 % 90 % 10 %      x x   x   

XHB11.2.4. Distingue e enumera as comunidades autónomas, as principais 
cidades en cada unha e os países fronteirizos de España. CMCCT,CAA,CCL,CD. 

100 % 5 % 100 %      x x       

XHB11.3.1. Enumera os desequilibrios e os contrastes territoriais existentes na 
organización territorial española. CMCCT,CAA,CCL. 

50 % 20 % 90 % 10 %     x x    x   

XHB11.4.1. Explica as políticas territoriais que practican as comunidades 
autónomas en aspectos concretos. CMCCT,CAA,CCL. 

50 % 10 % 90 % 10 %     x x    x   

XHB11.5.1. Distingue os símbolos que diferencian as comunidades autónomas. 
CMCCT,CAA,CCL. 

100 % 5 % 50 %    50 %    x   x   

XHB11.5.2. Explica razoadamente os trazos esenciais das políticas territoriais 
autonómicas. CAA,CCL. 

50 % 10 % 90 % 10 %     x x    x   
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Unidade 11.- España e Galicia en Europa 

Estándares de aprendizaxe avaliables e competencias Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB12.2.1. Explica a posición de España na Unión Europea. CMCCT,CAA,CCL. 50 % 30 % 90 %     10 % x x       

XHB12.3.1. Extrae conclusións das medidas que a Unión Europea toma en política 
rexional e de cohesión territorial que afectan a España. CMCCT,CAA,CCL, 

50 % 30 % 90 %     10 %  x    x   

XHB12.3.2. Comenta novas xornalísticas ou textos que explican a posición de 
España na Unión Europea. CMCCT,CAA,CCL,CD. 

50 % 15 %  40 %  30 % 10 % 20 % x x x x  x   

XHB12.4.1. Identifica e describe os trazos da globalización con exemplificacións 
que afecten a España e Galicia. CMCCT,CAA,CCL,CSC. 

50 % 25 % 90 % 10 %     x x    x   

 

 

Unidade 12.- España no mundo 

Estándares de aprendizaxe avaliables e competencias Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 
Elementos transversais 

Estándares de aprendizaxe e competencias 
grao 

mínimo 
consec. 

peso 
cualific. 

Instrumentos de avaliación 

PE OTA CdC Rub EPCT PD CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

XHB12.1.1. Localiza nun mapa as grandes áreas xeoeconómicas e sinala aquelas 
coas que España ten máis relación. CMCCT,CAA,CCL,CD. 

90 % 10 % 90 % 10 %       x      

XHB12.1.2. Identifica aspectos salientables de España na situación mundial. 
CMCCT,CAA,CCL,CD. 

50 % 30 % 90 % 10 %          x   

XHB12.1.3. Localiza a situación española entre as grandes áreas xeoeconómicas 
mundiais. CMCCT,CAA,CCL,CD. 

50 % 10 % 90 % 10 %       x   x   

XHB12.5.1. Confecciona cadros comparativos da aplicación a casos concretos dos 
conceptos de mundialización e de diversidade territorial. CMCCT,CAA,CCL,CD. 

50 % 20 %  30 %  20 % 50 %   x x  x    

XHB12.6.1. Explica as repercusións da inclusión de España en espazos 
xeopolíticos e socioeconómicos continentais e mundiais a partir de distintas fontes 
de información xeográfica. CMCCT,CAA,CCL,CD. 

50 % 30 % 90 % 10 %     x x    x   
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A presente programación foi aprobada polos membros do Departamento na súa reunión extraordinaria do 
martes día 16 de setembro de 2019. 
 
 
Os membros do departamento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Asdo.: Alvarellos Fondo, Emma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Asdo.: González López, Pablo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Asdo.: Monroy González, Eduardo 
 
 
 
 
 
 
 
 A xefe de departamento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Asdo.: Rodríguez Cancio-Donlebun, María Regina 
 
 
 
 
 
 
 A Coruña, 16 de setembro de 2019. 


