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1.- CADRO DE PROFESORES
O Departamento de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia do IES A Sangriña no presente curso
2020-2021 está constituído polos seguintes membros:

1.-  Carlos Alonso Rey (Director do centro). Imparte Xeografía e Historia en 4º ESO Bilingüe e
Histroria da Arte 2º Bach

2.- Gonzalo Castro Martínez. Imparte Historia do Mundo Contemporáneo de 1º Bach Diurno,  
Xeografía de 2º Bach (Diurno e Adultos) e Historia da Arte Adultos.

3.- Antonio Cernadas Vázquez.  Xeografía e Historia en 1º e 2º de ESO

4.- Javier Crespo González (Xefe Departamento) Imparte Historia de España en 2º Bach, réxime
de Diurno e Adultos

5.- Angel Manuel Ojea Cortés (Comparte horario co departamento de Galego). Imparte Historia 
do Mundo Contemporáneo 1º Bach Diurno, Historia do Mundo Contemporáneo Adultos e ESA 
Adultos (4 horas)

6.- María Jesús Requejo Vázquez.  Xeografía e Historia en 3º de ESO 4º ESO non bilingüe

2.- INTRODUCCIÓN: PRINCIPIOS XERAIS QUE ANIMAN A PRÁCTICA DOCENTE DISTE
DEPARTAMENTO.

O marco  de  referencia  desta  progrmación  é  o  decreto  86/2015,  do  25  de  xuño,  polo  que  se
establece  o  currículo  da  Educación  Secundaria  Obrigatoria  e  do  Bacharelato  na  Comunidade
Autónoma de Galicia.

Para o referido ó desenvolvemento da sección bilingüe en 4º da ESO, esta programación segue o
establecido no Decreto 79/2010 do 20 de maio para plurilingüismo no ensino non universitario en
Galicia, ademais do disposto na Orde do 12 de maio de 2011 pola que se regulan as seccións
blilingües nos centros públicos.

Respecto da metodoloxía,  o alumno é motor do seu propio proceso de aprendizaxe, xunto a  el, o
profesor  exerce  un  importantísimo  papel  de  guía  ó  poñer  en  contacto  os  coñecementos  e
experiencias previas do alumno cunha serie de novos contidos.

A  concepción  constructivista  da  ensinanza  permite,  ademais,  garantir  a  funcionalidade  da
aprendizaxe,  é  dicir,  que  o  alumno  poida  empregar  o  aprendido  en  circunstancias  reais.  En
definitiva, o que se pretende non é un simple activismo por parte do alumno, se non que este
proceso o leve a modificar e a reelaborar os seus esquemas de coñecemento e a construír a súa
propia aprendizaxe dunha forma o máis independente posible.

No caso concreto da área de Ciencias Sociais,  Xeografía e  Historia da ESO o que se trata  é,
fundamentalmente, de dotar os alumnos dos coñecementos, destrezas e actitudes necesarios para
que  sexan  capaces  de  analizar  e  interpretar  os  feitos  sociais,  históricos  e  xeográficos,  e,  en
consecuencia,  poidan  desenvolverse  como  cidadáns  dunha  sociedade  complexa  que  está  en
continuo cambio.

Polo que se refire á avaliación, este é un elemento central da práctica educativa xa que:

a)  Proporciona  información  sobre  os  coñecementos  previos  do  alumnado,  os  seus  procesos  de
aprendizaxe e a forma en que organiza o coñecemento.



b) Permite ó profesorado coñecer o grao de aprendizaxe do alumnado, tendo en conta a relación
entre o que se pretendía ensinar (intencións educativas recollidas no currículo) e o efectivamente
aprendido polos alumnos.

c) Facilita un seguimento personalizado do proceso de aprendizaxe do alumno.

d) Axuda a revisar, adaptar e mellorar o proceso de ensino-aprendizaxe, é dicir, propicia a reflexión
por parte dos ensinantes sobre a súa labor diaria na aula.

e) Axuda a axeitar os procesos educativos á situación e ó ritmo de cada alumno e grupo concreto
(atención á diversidade).

f) Posibilita que os alumnos sexan conscientes do seu progreso e desenvolvemento persoal.

Este  proceso  avaliativo  que  podemos  definir  como  continuo,  sen  compartimentos  estancos,
presenta tres momentos claves,  os que definimos como avaliación inicial,  avaliación continua,
formativa e avaliación final, sumativa.

- Avaliación inicial: Permite determinar os coñecementos previos de cada alumno, detectar
posibles dificultades na aprendizaxe e establecer as estratexias máis oportunas.

- Avaliación continua, formativa: Establécese ó longo do proceso educativo mediante unha
serie de actividades que nos van a  permitir  coñecer os avances  ou problemas na aprendizaxe,
modificar estratexias e recoller información para proporcionar unha atención individualizada en
cada momento.

- Avaliación final, sumativa: a avaliación final ten por obxectivo determinar se se acadou ou
non, e ata que punto, as intencións educativas que se propuxeran. A avaliación sumativa valora os
resultados finais da aprendizaxe para comprobar si acadan o grao de desenvolvemento desexado.

En definitiva, a avaliación non é só do alumno, dos seus coñecementos, senón de todo o proceso,
da adecuación metodolóxica, do deseño das actividades, da selección dos contidos, etc.

A heteroxeneidade en canto a motivacións, intereses e capacidades é a nota destacada nun ensino
obrigatorio. Tendo isto en conta faise precisa a adopción dunha serie de medidas que permitan
atender de forma adecuada as necesidades educativas dos alumnos.

A atención á diversidade ten na presente programación como marco referencial a Orde do 6 de
outubro de 1995 ( DOG 7/11/95) onde se regulan as adaptacións do currículum nas ensinanzas de
ré-  xime  xeral,  e  onde  se  organizan  as  medidas  de  adaptacións  curriculares  e  a  de  reforzo
educativo.  Na orde do 27 de decembro de 2002 (DOG 30/01/2003) adóptanse as  medidas  de
Atención a Diversidade mediante os agrupamentos flexibles e fragmentación de 3º e 4º da ESO. A
Orde de 28 de outubro de 1996 (DOG 28/11/1996) da a posibilidade de flexibilizar a duración do
período de escolarización obrigatoria dos alumnos con condicións de sobredotación intelectual. Na
Orde de 30  de xullo  de 2007 (DOG 21/08/2007)  regúlanse  os  Programas de  Diversificación
Curricular na ESO. A Orde de 13 de maio de 2008( DOG de 23/05/2008) regula  os Programas de
Cualificación Profesional Inicial  (PCPI) en Galicia.  A Circular 8/2009 organiza as medidas de
Atención a Diversidade na ESO no Sistema Educativo da LOE.

No momento de programar, así como a interrelación na aula e con cada alumno, debemos ser
conscientes  de  marcadas  diferenzas  en  moitos  aspectos,  nos  que  destacariamos:  o  soporte
lingüístico,  atrasos  nas  técnicas  de  base,  competitividade  informativa,  estimulación do mundo
académico,  potencialidades  intelectuais,  técnicas  de  traballo  e  estudo,  esforzo  e  motivación,
organización e posibilidades na dedicación e resolución de tarefas.

En todo caso a resposta a este alumnado de necesidades específicas de apoio educativo deberá
axustarse ós principios de normalización de servizos, de flexibilidade na resposta educativa.

No momento en que a evolución dun alumno non responde ós obxectivos programados, deberanse
adoptar  ás  oportunas  medidas  ordinarias,  é  dicir,  todas  aquelas  que  faciliten  a  adecuación  do



currículo  prescriptivo,  sen  alteración  significativa  dos  seus  obxectivos,  contidos  e  criterios  de
avaliación, ó contexto sociocultural dos centros educativos e ás características do alumnado.

As medidas ordinarias a aplicar serían: Adecuación dos programas didácticos ao contorno e ao
alumnado,  adaptación  dos  tempos  e  instrumentos  ou  procedementos  de  avaliación,  programas
específicos personalizados, programas de recuperación, a optatividade etc.

Obviamente se podería dispor doutra medidas, as extraordinarias, coma a Adaptación Curricular
Significativa (ACI) en alumnos con problemas importantes que lle impidan acadar os obxectivos
mínimos a través incluso dun Reforzo Educativo. En todo caso as ACIS serán froito dun informe
xustificativo do servizo de orientación, a coordinación con este equipo e sempre sería necesaria a
autorización da Dirección do centro, do servizo da Inspección Educativa, da Xefatura Territorial e
Dirección Xeral.

Este  departamento  utilizará  como  lingua  vehicular  no  ensino,  de  acordo  co  establecido
legalmente ó respecto da normalización lingüística, o galego, lingua que conforme a lei citada e os
criterios de acceso á función pública en Galicia, todos os docentes teñen a obriga de coñecer e
aplicar, no caso da nosa área.

Aínda que é  un obxectivo deste  departamento a plena normalización lingüística do mesmo,  a
consecución deste obxectivo farase evitando calquera tipo de imposición, ou marxinación, respecto
ós alumnos e ó resto do profesorado, respectando as opcións individuais e os dereitos recoñecidos
pola Lei. O galego constitúese tamén nunha lingua vehicular na sección bilingüe de 4º da ESO
sen menoscabo do status  principal  que o  inglés  ten  nesta  sección e  que  constitúe  ademais
obxecto primordial das xa citadas seccións bilingües.

Tamén  estamos  preocupados  polo  fomento  da  lectura polo  que  teríamos  que  contar  cunha
biblioteca  específica  de  aula  a  nivel  das  disciplinas  de  CCSS.  Hai  bastantes  alumnos  con
dificultades na tenencia de fontes de información, da consulta e tratamento da información e na
operatividade da información, polo que esa biblioteca específica de aula sería un recurso crucial
para  conseguir  eses  obxectivos,  así  como as  achegas  que  suporía  o  traballo  en  grupo que  se
imporía como a técnica máis común de transmisión e operatividade do aprendizaxe. 

3.- TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN.

Ante a situación motivada pola crise do COVID-19, os medios informáticos e as telecomunicacións,
xogan un papel esencias na actividade cotiá polo que nas distintas programacións de área fixaranse
os recursos e  medios  dispoñibles a empregar no hipotético caso de ter  que realizar  o ensino a
distancia

O Departamento participa activamente en tódolos aqueles proxectos desenrolados por este centro
dentro do actual ámbito do Erasmus+ ou de Programas de Intercambio, estando a disposición
dos seus coordinadores para o noso oportuno apoio, e dando cobertura docente para facilitar o
proceso de aprendizaxe do alumnado acollido ou participante nestes proxectos.

4.- LIBROS DE TEXTO.

Os aprobados oficialmente polo Departamento son os seguintes:

▪ 1º ESO, CCSS, Xª e Hª, Serie Descubre, edición 2015, Galego. Editorial Santillana

▪ 2º ESO, CCSS, Xª e Hª, edición 2015, Galego, editorial Vicens-Vives

▪ 3º ESO, Xeografía e Historia, Serie Descubre, edición 2015, Galego. Editorial Santillana

▪ 4º ESO, Historia, edición 2016, Galego, Editorial Vicens Vives 

▪ 4º ESO, History, edición 2016, Inglés, Editorial Oxford. SECCIÓN BILINGÜE 

▪ 1º  BACHARELATO,  Historia  do  Mundo  Contemporáneo,  edición  do  2015,  Galego,
Editorial Anaya 



▪ 2º BACHARELATO, Xeografía de España, edición 2016, Galego, editorial Anaya 

▪ 2º de  BACHARELATO.  Hª de España, edición 2016, Galego, Editorial  Vicens (libro de
texto recomendado)

▪ Historia da  Arte (libro de texto non     obrigatorio  ).

5.- SEGUIMENTO Ó ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES

O alumnado con algunha materia pendente en calquera dos cursos da ESO ou Bacharelato, deberá
realizar en cada trimestre un caderno de actividades referidas ó temario propio da materia pendente.
Os contidos do caderno serán elaborados e cualificados polo profesorado que impartira a materia
pendente no curso ou cursos anteriores, e no seu defecto, polo xefe ou xefa de departamento. O
profesorado responsable da elaboración, seguimento e corrección do caderno da materias pendente
trasladará  a  cualificación  das  mesmas  ó  xefe  de  departamento  con  anterioridade  ás  datas  das
distintas avaliacións formativas, da ordinaria e da extraordinaria.
O alumnado que non consiga unha cualificación positiva nas tarefas propostas ó longo do curso,
deberá presentarse ó exame final convocado pola dirección do centro en datas previas á avaliación
ordinaria  do  mes  de  xuño  e,  de  non  superalo,  ó  que  convoque  en  datas  previas  á  avaliación
extraordinaria.  En calquera destes exames finais os contidos que debe preparar o alumno son a
totalidade dos traballados durante o curso e o profesorado responsable da preparación e corrección
dos exames será o mesmo que o establecido para os cadernos de actividades.



6.- PROGRAMACIÓN CIENCIAS SOCIAIS 1º ESO 

As competencias educativas do currículo

‹‹En  liña  coa  Recomendación 2006/962/EC,
do Parlamento Europeo e do Consello, de 18
de  decembro  de  2006,  sobre  as
competencias  clave  para  a  aprendizaxe
permanente,  este  real  decreto  baséase  na
potenciación  da  aprendizaxe  por
competencias,   integradas  nos  elementos
curriculares para propiciar unha renovación
na práctica docente e no proceso de ensino e
aprendizaxe. Propóñense novos enfoques na
aprendizaxe e avaliación, que supoñerán un
importante  cambio  nas  tarefas  que  han de
resolver  os  alumnos  e  formulacións
metodolóxicas innovadores. A competencia
supón  unha  combinación  de  habilidades
prácticas,  coñecementos,  motivación,
valores  éticos,  actitudes,  emocións,  e
outros compoñentes sociais e de c o m p o r
t a m e n t o q u e s e m o b i l i z a n
conxuntamente para    lograr    unha
acción e f i c a z . C o n t é m p l a n s e , p
o i s , c o m o coñecemento na práctica, un
coñecemento  adquirido  a  través  da
participación activa en prácticas sociais que,
como  tales,  pódense  desenvolver  tanto  no
contexto  educativo  formal,  a  través  do
currículo, como nos contextos educativos
non formais e informais››.

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

As competencias clave do currículo son as 
seguintes:

• Comunicación lingüística (CCL).

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

• Competencia dixital (CD).

• Aprender a aprender (CAA).

• Competencias sociais e cívicas (CSC).

• Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 
(CSIEE).

• Conciencia e expresións 
culturais (CCEC).

Xeografía e Historia          1.º de ESO 
O coñecemento da sociedade, a súa organización e o seu funcionamento ao longo do tempo,  é
esencial para poder entender o mundo actual. Coñecer o espazo onde se desenvolven as sociedades,
os recursos naturais e o uso que se lles deu, achéganos datos sobre o pasado.
 As  disciplinas  da  Xeografía  e  a  Historia  son  dous  importantes  eixes  vertebradores  para  o
coñecemento da sociedade, xa que contemplan a realidade humana e social desde unha perspectiva
global e integradora e 
ofrecen unha maior capacidade para a estructuración dos  feitos sociais.
 Malia isto, a sociedade actual, cada vez máis complexa, require da intervención doutras disciplinas
como a Economía, a Socioloxía, a Ecoloxía ou a Historia da arte, que achegan análises diferentes e
complementarias  para  a  mellor  comprensión  da  realidade  social.   Na  Educación  Secundaria
Obrigatoria, a materia de Xeografía e Historia pretende afondar nos coñecementos adquiridos polos
estudantes na Educación Primaria, favorecer a comprensión dos acontecementos, os procesos e os
fenómenos sociais no contexto en que se producen, analizar os procesos que dan lugar aos cambios
históricos e seguir adquirindo as competencias necesarias para comprender a realidade do mundo en
que viven, as experiencias colectivas pasadas e presentes, a súa orientación no futuro, así como o
espazo en que se desenvolve a vida en sociedade.  
A Xeografía organízase, no primeiro ciclo, en dous bloques: O medio físico e O espazo humano. A
Historia estuda as sociedades ao longo do tempo seguindo un criterio cronolóxico. A aprendizaxe da
Xeografía e Historia contribúe á aprendizaxe competencial dunha forma significativa.  Os bloques



nos que se distribúen a contidos da área son os seguintes: 
• Bloque 1. O medio físico. 
• Bloque 2. O espazo humano. 
• Bloque 3. A Historia.

                         
BLOQUE 1: O MEDIO FÍSICO

Introdución á Xeografía 

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.

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

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

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

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

 Previsión  de  dificultades. Posiblemente
existan  dificultades  para  que  os  alumnos
comprendan  que  son  os  Sistemas  de
Información Xeográfica (SIX), especialmente, as
súas  bases  de  datos  xeorreferenciados,  que
poden visualizarse como mapas.

 



TEMPORALIZACIÓN: 2ª semana de setembro

CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO

B1.3. Proxeccións e sistemas de coordenadas. 
Imaxes de satélite e os seus principais usos.

B1.4. Localización. Latitude e lonxitude.

B1.6. Medio físico do mundo e de Europa: relevo e 
hidrografía.

 Que estuda a xeografía. 

 Que é a xeografía?

 Para que serve a xeografía? 

 As ferramentas do xeógrafo.

 Os mapas.

 Os gráficos.

 As fotografías.

 As estatísticas.

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.

B1.6. Ter unha visión global do medio físico europeo e mundial, e 
das súas características xerais.



BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO
CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARES
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIDADES COMPETENCIAS

B1.3. Analizar e identificar o mapa, e
coñecer as imaxes de satélite e os 
seus usos principais.

B1.3.1. Clasifica e distingue tipos de 
imaxes de satélite e mapas.

 Distingue imaxes de satélite e 

mapas.

Páx. 9

Act. 2 CAA

CMCCT
CD

B1.4. Localizar espazos xeográficos 
e lugares nun mapa ou imaxe de 
satélite, utilizando datos de 
coordenadas xeográficas.

B1.4.2. Localiza espazos xeográficos 
e lugares nun mapa, utilizando datos 
de coordenadas xeográficas.

 Localiza espazos xeográficos e 

interpreta a súa evolución.

Páx. 9
Act. 1

Saber máis.

Páx. 11
Act. 2

CAA

CMCCT

CD

B1.6. Ter unha visión global do medio 
físico europeo e mundial, e das súas 
características xerais.

B1.6.1. Localiza nun mapa físico 
mundial os elementos e referencias 
físicas principais: mares e océanos, 
continentes, illas e arquipélagos máis 
importantes, ríos e cadeas 
montañosas principais. 

 Identifica os elementos da 

xeografía física e da xeografía 

política que se representan nos 

mapas.

 Describe os principais Sistemas 

de Información Xeográfica (SIX).

Páx. 8
Interpreta a imaxe

Páx. 9
Saber máis.

Páx. 10
Interpreta os gráficos

CAA

CMCCT

CD

CCL



UNIDADE 1. A Terra e a súa representación 

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.

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

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade. Os alumnos deben comprender por que existe vida na
Terra;  deben situar  a Terra e  os demais planetas  no sistema solar.  Debe
entender os movementos de translación e de rotación que realiza o planeta,
así  como as  súas  consecuencias:  a  sucesión  dos  días  e  as  noites  e  as
estacións do ano. Deben saber interpretar os mapas como representacións
da  Terra;  utilizando  a  escala  e  localizando  un  punto  nun  mapa;  deben
comprender e aplicar a relación que existe entre os paralelos e meridianos e
a latitude e a lonxitude para localizar puntos e lugares terrestres; debe utilizar
un  mapa  de  fusos  horarios.  O  alumno  debe  saber  orientarse  nun  plano.
Utilizará  as  TIC  e  os  medios  audiovisuais  para  comprender  e  ampliar  a
información.

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen os movementos de
rotación e de translación, así como o fundamental das súas consecuencias
en que se sucedan os días e as noites e as estacións do ano. 

 Previsión de dificultades. Posiblemente  existan dificultades  para  que os
alumnos  comprendan  a  diferenza  real  entre  a  superficie  terrestre  e  a
representación no mapa, así  como para interiorizar  as diferenzas horarias
nos distintos fusos horarios.  Convén observar  imaxes e utilizar os medios
audiovisuais para reforzar esta aprendizaxe.

 



TEMPORALIZACIÓN: 2 últimas semanas de setembro e 2 primeiras de outubro

CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO

B1.1. A Terra: a Terra no Sistema Solar.

B1.2. Representación da Terra. Escala e 

linguaxe cartográfica.

B1.4. Localización. Latitude e lonxitude.

 A Terra no sistema solar.

 A estrutura externa da Terra.

 Un planeta en movemento.

 O movemento de rotación.

 O movemento de translación.

 As estacións do ano.

 A representación da Terra.

 Da esfera ao plano.

 Os elementos dun mapa.

 As coordenadas xeográficas.

 Os meridianos e os paralelos.

 A latitude e a lonxitude. 

 Orientación nun plano.

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.

B1.4. Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou imaxe 

de satélite, utilizando datos de coordenadas xeográficas.



BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

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.

B1.1.1. Interpreta como inflúen os 

movementos astronómicos na 

distribución da radiación solar e nas 

zonas bioclimáticas do planeta.

 Explica os movementos de 

rotación e translación.

 Interpreta como inciden os raios 

solares no movemento de 

translación.

Páx. 16

Act. 4

Páx. 17

Act. 5

CAA

CMCCT

CD



B1.1.2. Analiza un mapa de fusos 

horarios e diferencia zonas do 

planeta de similares horas.

▪ Analiza información sobre os 24 

fusos horarios, a súa relación co 

movemento de rotación da Terra 

e a razón de crealos.

▪ Interpreta imaxes sobre os fusos 

horarios e transcribe os datos, 

que expón con precisión.

▪ Busca, localiza e identifica zonas

do planeta coa mesma hora, 

debido a estar dentro do mesmo 

fuso horario.

 Busca en Internet diferentes 

cidades e sinala a súa hora 

actual, en base ao fuso horario 

en que se atopan.

Páx. 27

Act. 26 e 27

CAA

CMCCT

CD

B1.2. Identificar e distinguir os 

sistemas de representación 

cartográfica, en soporte analóxico e 

dixital, e as súas escalas.

B1.2.1. Clasifica e distingue 
proxeccións, e compara unha 

proxección de Mercator con unha de 

Peters.

 Busca, selecciona, organiza e 

clasifica a información relevante 

sobre tipos de mapas e distintas 

proxeccións. Páx. 19

Act. 6

CAA

CMCCT

CD



BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1.4. Localizar espazos xeográficos 
e lugares nun mapa ou imaxe de 
satélite, utilizando datos de 
coordenadas xeográficas.

B1.4.1. Localiza un punto xeográfico 

nun planisferio e distingue os 

hemisferios da Terra e as súas 

principais características.

▪ Realiza a procura dun punto no 

planisferio, identifícao e describe 

a súa situación no hemisferio 

correspondente.

Páx. 24

Act. 16

CAA

CMCCT

CD

B1.4.2. Localiza espazos xeográficos 

e lugares nun mapa, utilizando datos 

de coordenadas xeográficas.

1. Interpreta gráficas e localiza 

lugares xeográficos, segundo as 

súas coordenadas xeográficas.

b) Utiliza ferramentas dixitais para 

localizar lugares no planeta e 

describe a súa situación.

Páx. 23

Acts. 8 e 9

Páx. 24

Act. 16

Páx. 29

Acts. 31 e 32

CAA

CMCCT

CD



UNIDADE 2. O relevo terrestre 

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.

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

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade. Os alumnos deben comprender que a estrutura da codia e do interior da Terra inflúen na vida na vida no noso planeta; coñecerán os océanos e
os continentes, as formas do relevo continental; as formas do relevo costeiro e as formas do relevo submarino. Os alumnos saberán como se forma o relevo e como se
modifica, identificando as características de pregamentos e fallas, da tectónica de placas, dos volcáns e dos terremotos; coñecerán os axentes que modifican o relevo e
a influencia do relevo na nosa vida.

• O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen os principais accidentes do relevo e saben identificalos nun mapa físico; saben que a superficie da Terra está
cuberta de auga en gran parte. Comprenden a relación que existe entre ela e as persoas, e viceversa.

• Previsión de dificultades. Posiblemente existan dificultades para que os alumnos tomen unha decisión sobre a elección dunha revista científica sobre a que se lles
pide que busquen información na web e sobre a elaboración dunha presentación de PowerPoint. Convén establecer pautas de procura e elección, axudándolles no uso
das novas tecnoloxías. 



TEMPORALIZACIÓN: as dúas últimas semanas de outubro e a primeira de novembro.

CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARESCONTIDOS CURRICULARES
DO CURSO

CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO

B1.4. Localización. Latitude e 
lonxitude.

B1.5. Trazos principais do relevo 
do mundo. Clima: elementos e 
factores. Diversidade climática no
planeta.

B1.11. Medio natural: áreas e 
problemas ambientais.

 A codia terrestre: océanos e 
continentes.

 A estrutura interna da Terra.

 Os océanos e os continentes.

 A superficie da Terra non é 
lisa.

 As formas do relevo 
continental.

 As formas do relevo costeiro.

 As formas do relevo 
submarino. 

 A formación do relevo: 
pregamentos e fallas.

 A tectónica de placas.

 Os pregamentos e as fallas. 

 A formación do relevo: volcáns
e terremotos. 

 Os axentes que modifican o 
relevo: a temperatura; o vento;
a auga; os seres vivos. 

 A influencia do relevo na nosa 
vida.

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.

B1.11. Coñecer, describir e valorar a 
acción do ser humano sobre o ambiente e 
as súas consecuencias.



BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO
B1.4. Localizar espazos 
xeográficos e lugares nun 
mapa ou imaxe de satélite, 
utilizando datos de 
coordenadas xeográficas.

B1.4.1. Localiza un punto 
xeográfico nun planisferio e
distingue os hemisferios 
da Terra e as súas 
principais características.

 Localiza nun 

planisferio os océanos 

e os continentes, 

descríbeos e 

compáraos. 

 Localiza nun 

planisferio as placas 

tectónicas e en que 

áreas se localizan as 

grandes cordilleiras do 

mundo.

Páx. 33
Claves
para

estudar

Páx. 38
Act. 4

CAA

CMCCT

CD

B1.4.2. Localiza espazos 
xeográficos e lugares nun 
mapa, utilizando datos de 
coordenadas xeográficas.

 Localiza nun mapa 

accidentes do relevo, 

espazos xeográficos e 

lugares de interese.

Páx. 36
Act. 3

Páx. 48
Acts. 22 e

23

AA

CSC

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.

B1.5.1. Sitúa nun mapa 
físico as principais 
unidades do relevo 
europeo e mundial.

 Localiza e sitúa nun 

mapa físico: 

continentes, océanos e

mares, illas, 

arquipélagos, ríos, e 

cadeas de montañas.

Páx. 36
Act. 3

Páx. 38
Act. 4

Páx. 47
Act. 15

CAA

CMCCT

CD



BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES DE
LOGRO

ACTIDADES COMPETENCIAS

B1.11. Coñecer, 
describir e valorar a 
acción do ser humano 
sobre o ambiente e as 
súas consecuencias.

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.

Artículo I.

Busca 

información 

en medios 

impresos e 

dixitais 

sobre os 

problemas 

ambientais 

e sobre a 

modificación

do relevo e 

as súas 

causas.

Artículo II.

Describe os 

axentes que

modifican o 

relevo, 

valorando a 

influencia 

do relevo na

nosa vida e 

a influencia 

do ser 

humano 

sobre o 

relevo.

Páx. 43
Act. 8

Páx. 44
Act. 9

Páx. 45
Act. 10

Páx. 47
Act. 21

CAA

CMCCT

CD

CCL



UNIDADE 3. As augas 

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.

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

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque  da  unidade. Os  alumnos  deben
comprender que é e como se produce o ciclo da
auga  na  Terra;  saberán  que  a  auga  está  en
circulación  permanente;  coñecerán  as
características das augas mariñas e das augas
continentais.  Os  alumnos  deben  coñecer  as
partes  dun  río,  o  significado  de  curso  e  de
caudal, etc. Valorarán a importancia de manter
as  augas  limpas  e  de  evitar  a  súa
contaminación. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos
coñecen  as  características  xerais  do  relevo  e

dos  diferentes  elementos  que  o  conforman;
saben  que  a  estrutura  da  codia  terrestre
determina  o  movemento  das  augas  na
superficie  e  o  desprazamento  e  a  saída  ao
exterior das augas subterráneas. 

 Previsión  de  dificultades. Posiblemente
existan  dificultades  para  que  os  alumnos
comprendan  e  interpreten  un  gráfico  sobre  o
perfil  lonxitudinal  dun  río.  Convén  lembrar  os
seus coñecementos matemáticos sobre gráficas
e coordenadas cartesianas.

 



TEMPORALIZACIÓN: as tres últimas semanas de novembro. 

CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARESCONTIDOS CURRICULARES
DO CURSO

CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO

B1.6. Medio físico do mundo e 
de Europa: relevo e hidrografía.

B1.7. Medio natural europeo: 
principais trazos.

B1.8. Unidades do relevo do 
espazo xeográfico europeo.

B1.11. Medio natural: áreas e 
problemas ambientais.

 A auga na Terra.

 A auga está en circulación 
permanente.

 As augas mariñas e as augas 
continentais.

 Os ríos. 

 O curso e o caudal dun río. 

 Outras augas continentais: os 
lagos; as augas subterráneas; 
os glaciares. 

 As augas mariñas.

 As augas mariñas e os seres 
humanos.

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.

B1.11. Coñecer, describir e valorar a 
acción do ser humano sobre o ambiente e 
as súas consecuencias.



BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES DE
LOGRO

ACTIDADES COMPETENCIAS

B1.6. Ter unha visión 
global do medio físico 
europeo e mundial, e 
das súas características 
xerais.

B1.6.1. 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.

 Localiza nun mapa 
físico mundial os 
elementos e as 
referencias físicas 
principais.

Páx. 55
Act. 3

Páx. 58
Act. 5

Páx. 60
Act. 8

Páx. 63
Acts. 12 e 13

CAA

CMCCT

CD

CCL

B1.7. Ser capaz de 
describir as 
peculiaridades do medio
físico europeo.

B1.7.1. Explica as 
características do relevo
europeo.

 Busca e explica as 
características dos 
ríos, os lagos e as 
augas mariñas de 
Europa.

Páx. 55
Act. 3

Páx. 58
Act. 5

Páx. 60
Act. 8

Páx. 63
Acts. 12 e 13

CAA

CMCCT

CD

CCL

CAA

B1.8. Situar no mapa de
Europa as unidades e 
os elementos principais 
do relevo continental.

B1.8.1. Localiza no 
mapa as unidades e os 
elementos principais do 
relevo europeo.

 Describe, con 
axuda do mapa 
físico, os ríos, os 
lagos e as augas 
mariñas de Europa.

Páx. 55
Act. 3

Páx. 58
Act. 5

Páx. 60
Act. 8

Páx. 63
Acts. 12 e 13

CAA

CMCCT

CD



BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES DE
LOGRO

ACTIDADES COMPETENCIAS

B1.11. Coñecer, 
describir e valorar a 
acción do ser humano 
sobre o ambiente e as 
súas consecuencias.

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.

 Explica como se 
presenta a auga na 
Terra e o ciclo da 
auga.

 Busca e describe 
como afecta a 
contaminación ás 
augas dos ríos e 
dos mares.

 Valora a acción do 
home sobre o 
medio ambiente e 
os seus efectos, 
relacionándoos coa 
construción de 
presas nos ríos.

Páx. 63
Acts. 15 e 16

Páx. 65
Acts. 18, 19

e 20

CAA

CMCCT

CD

CCL



UNIDADE 4. O clima 

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.

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.

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

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade. Os alumnos deben saber cales son as capas da atmosfera e comprender os conceptos
de tempo e clima; saberán que existe unha relación entre o clima e a temperatura, os factores que modifican
a temperatura, as precipitacións, a humidade do aire; os factores que modifican as precipitacións, a presión
atmosférica  e  o  vento.  Coñecerán  as  características  dos  climas  da  Terra  e  as  zonas  climáticas
correspondentes.  Os  alumnos  valorarán  a  importancia  do  clima  na  nosa  vida,  a  influencia  humana  na
atmosfera; a contaminación atmosférica, o quecemento global e o cambio climático; coñecerán as principais
catástrofes climáticas, como as inundacións, as secas e os furacáns.

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen os conceptos de atmosfera, clima e zonas climáticas.
Saben que as  persoas  inflúen na atmosfera e na contaminación atmosférica;  comprenden o perigo das
grandes catástrofes climáticas. 

 Previsión de dificultades. Posiblemente  existan dificultades  para  diferenciar  entre  tempo atmosférico  e
clima. Previranse con exemplos prácticos e con información de actualidade. 



TEMPORALIZACIÓN: decembro.

CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARESCONTIDOS CURRICULARES
DO CURSO

CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO

B1.6. Medio físico do mundo e 
de Europa: relevo e hidrografía.

B1.9. Conxuntos bioclimáticos do
espazo xeográfico europeo.

B1.11. Medio natural: áreas e 
problemas ambientais.

 A atmosfera.

 As capas da atmosfera.

 Os conceptos de tempo e 
clima. 

 A temperatura.

 Os factores que modifican a 
temperatura.

 As zonas climáticas da Terra. 

 As precipitacións.

 A humidade do aire.

 O factores que modifican as 
precipitacións. 

 A presión atmosférica e o 
vento. 

 Os climas da Terra: a zona 
cálida; as zonas temperadas; 
as zonas frías. 

 O clima na nosa vida: como 
nos afecta o clima e como 
superamos as condicións do 
clima. 

 A influencia humana na 
atmosfera:a contaminación 
atmosférica, o quecemento 
global e o cambio climático. 

 As catástrofes climáticas: as 
inundacións, as secas e os 
furacáns.

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.

B1.11. Coñecer, describir e valorar a 
acción do ser humano sobre o ambiente e 
as súas consecuencias.



BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES DE
LOGRO

ACTIDADES COMPETENCIAS

B1.6. Ter unha visión 
global do medio físico 
europeo e mundial, e 
das súas características 
xerais.

B1.6.2. Elabora 
climogramas e mapas 
que sitúen os climas do 
mundo e reflictan os 
elementos máis 
importantes.

 Analiza a 

información e 

describe as capas 

da atmosfera, os 

factores que afectan

á temperatura e ás 

precipitacións, a 

presión atmosférica 

e o vento, e 

relaciónaos cos 

conceptos de tempo

e clima.

 Clasifica e relaciona

os diferentes climas

da Terra coas zonas

climáticas, 

elaborando 

climogramas e 

mapas.

Páx. 71
Act. 2

Páx. 75
Act. 4

Páx. 76
Act. 5

Páx. 77
Act. 6

Páx. 81
Act. 8

Páx. 89
Act. 22

CAA

CMCCT

CD

CCL

CAA

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

B1.9.1. Clasifica e 
localiza nun mapa os 
distintos tipos de clima 
de Europa.

 Describe e analiza 

as zonas climáticas,

clasificándoas en 

zonas cálidas, 

zonas temperadas e

zonas frías.

 Clasifica e localiza 

nun mapa os 

diferentes climas.

Páx. 79
Act. 7

Páx. 83
Act. 10

Páx. 89
Act. 22

CAA

CMCCT

CD

CCL

B1.9.2. Distingue e 
localiza nun mapa as 
zonas bioclimáticas do 
noso continente. 

 Clasifica e localiza 

nun mapa as zonas 

cálidas, as zonas 

temperadas e as 

zonas frías. 

Páx. 73
Act. 3

Páx. 75
Act. 4

Páx. 78
Act. 7

CAA

CMCT

CD



BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES DE
LOGRO

ACTIDADES COMPETENCIAS

B1.11. Coñecer, 
describir e valorar a 
acción do ser humano 
sobre o ambiente e as 
súas consecuencias.

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.

 Coñece e describe 

a importancia do 

clima, das 

catástrofes 

climáticas, e da 

influencia humana 

na vida do planeta e

na conservación do 

medio ambiente. 

 Busca en medios 

dixitais e impresos 

referencias aos 

problemas 

ambientais actuais 

e ás súas 

consecuencias.

Páx. 82
Act. 9

Páx. 85
Act. 12

Páx. 86
Act. 13

Páx. 89
Act. 25

CAA

CMCCT

CD

CCL



UNIDADE 5. As paisaxes da Terra 

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.

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

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.  Os alumnos deben comprender  as diferenzas entre unha paisaxe natural  e unha
paisaxe transformada. Coñecerán as características da selva, da sabana e dos desertos; saberán cales son
as características dunha paisaxe inhóspita, dun medio pouco poboado e dunha paisaxe moi transformada.
Identificarán as semellanzas e as diferenzas entre a paisaxe polar e a paisaxe de alta montaña.

 O que os alumnos xa coñecen. Os  alumnos coñecen a  influencia  dos  climas da Terra  nas  paisaxes;
relacionan as zonas climáticas cos tipos de paisaxes naturais e coa influencia humana no medio.

 Previsión de dificultades. Posiblemente existan dificultades para que os alumnos comprendan as formas de
vida nos lugares moi fríos. Convén observar imaxes e vídeos para reforzar esta aprendizaxe. 



TEMPORALIZACIÓN: 2.ª e 3.ª semanas de xaneiro.

CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARESCONTIDOS CURRICULARES
DO CURSO

CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO

B1.4. Localización. Latitude e 
lonxitude.

B1.6. Medio físico do mundo e 
de Europa: relevo e hidrografía.

B1.9. Conxuntos bioclimáticos do
espazo xeográfico europeo.

B1.10. Diversidade de espazos 
naturais europeos.

B1.11. Medio natural: áreas e 
problemas ambientais.

 Paisaxe natural e paisaxe 
transformada. 

 A selva.

 A sabana. 

 Os desertos.

 A paisaxe mediterránea. 

 A paisaxe oceánica. 

 A paisaxe continental. 

 As paisaxes frías: a paisaxe 
polar e a paisaxe de alta 
montaña.

B1.4. Localizar espazos xeográficos e 
lugares nun mapa ou imaxe de satélite, 
utilizando datos de coordenadas 
xeográficas.

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.

B1.10. 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.



BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES DE
LOGRO

ACTIDADES COMPETENCIAS

B1.4. Localizar espazos
xeográficos e lugares 
nun mapa ou imaxe de 
satélite, utilizando datos 
de coordenadas 
xeográficas.

B1.4.1. Localiza un 
punto xeográfico nun 
planisferio e distingue 
os hemisferios da Terra
e as súas principais 
características.

 Analiza e localiza 

espazos 

xeográficos nun 

planisferio, 

identificando as 

súas principais 

características coas

do hemisferio da 

Terra no que se 

atopan.

Páx. 101

Act. 8

CAA

CMCCT

CD

B1.6. Ter unha visión 
global do medio físico 
europeo e mundial, e 
das súas características 
xerais.

B1.6.2. Elabora 
climogramas e mapas 
que sitúen os climas do 
mundo e reflictan os 
elementos máis 
importantes.

 Analiza e 

confecciona 

climogramas, 

reflectindo os 

elementos máis 

importantes do 

clima.

Páx. 106
Act. 12

Páx. 110
Act. 21

CAA

CMCCT

CD

CCL

CAA

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

B1.9.1. Clasifica e 
localiza nun mapa os 
tipos de clima de 
Europa.

 Interpreta mapas e 

gráficos, 

identificando os 

espazos 

bioclimáticos.

Páx. 102
Act. 9

Páx. 105
Act. 11

Páx. 106
Act. 12

CAA

CMCCT

CD

CCL

B1.9.2. Distingue e 
localiza nun mapa as 
zonas bioclimáticas do 
noso continente.

 Analiza, compara e 

describe os 

elementos propios 

da paisaxe e do 

clima. 

Páx. 103
Act. 10

Páx. 105
Act. 11

Páx. 107
Acts. 13 e 14

CAA

CMCCT

CD



BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES DE
LOGRO

ACTIDADES COMPETENCIAS

B1.10. Coñecer os 
principais espazos 
naturais do noso 
continente.

B1.10.1. Localiza nun 
mapa e en imaxes de 
satélite de Europa os 
principais espazos 
naturais.

 Localiza en mapas 

as zonas 

bioclimáticas, 

sinalando o tipo de 

paisaxe e as 

características do 

clima que 

corresponden a 

cada zona.

Páx. 96
Act. 4

Páx. 98
Act. 6

Páx. 102
Act. 9

CAA

CMCCT

CD

CCL

B1.11. Coñecer, 
describir e valorar a 
acción do ser humano 
sobre o ambiente e as 
súas consecuencias.

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.

 Busca información 

en páxinas web 

especializadas en 

problemas 

ambientais e en 

medios impresos, 

localízaa e utilízaa 

correctamente.

Páx. 94
Act. 1

Páx. 107
Act. 14

Páx. 107
Acts. 24, 25

e 26

Páx. 115
Act. 35

CAA

CMCCT

CD

CCL



UNIDADE 6. Atlas dos continentes

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.

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

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque  da  unidade.  Os  alumnos  deben
coñecer as características do relevo dos ríos e
dos  lagos,  do  clima  e  das  paisaxes  dos
continentes:  África,  Asia,  América,  Europa,
Oceanía e a Antártida. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos
coñecen a situación dos continentes no planeta
e identifican a súa forma. 

 Previsión  de  dificultades. Posiblemente
existan  dificultades  para  que  os  alumnos
comprendan  o  significado  de  que  o  polo  sur
estea no interior da Antártida.  Convén observar
imaxes e mapas para previr.

 



TEMPORALIZACIÓN: 4.ª semana de xaneiro e 1.ª primeira semana de febreiro

CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARESCONTIDOS CURRICULARES
DO CURSO

CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO

B1.2. Representación da Terra.
Escala e linguaxe cartográfica.

B1.6. Medio físico do mundo e 
de Europa: relevo e hidrografía.

B1.7. Medio natural europeo: 
principais trazos.

B1.8. Unidades do relevo do 
espazo xeográfico europeo.

B1.9. Conxuntos bioclimáticos do
espazo xeográfico europeo.

B1.10. Diversidade de espazos 
naturais europeos.

B1.11. Medio natural: áreas e 
problemas ambientais.

 África, un continente de 
amplas mesetas.

 Asia, un continente de 
extremos.

 América, de polo a polo.

 Europa, unha península de 
Asia.

 O clima e as paisaxes naturais
europeas: a paisaxe 
mediterránea, a paisaxe 
oceánica; a paisaxe 
continental, a paisaxe polar e 
a paisaxe de alta montaña.

 Oceanía, un continente 
formado por illas.

 Antártida, o continente xeado.

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

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.

B1.11. Coñecer, describir e valorar a 
acción do ser humano sobre o ambiente e 
as súas consecuencias.



BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES DE
LOGRO

ACTIVIDADES COMPETENCIAS

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

B1.2.1. Clasifica e 
distingue proxeccións, e
compara unha 
proxección de Mercator 
con unha de Peters.

 Sabe utilizar un 
atlas. 

 Compara un atlas 
en papel e un atlas 
dixital.

Páx. 133
Acts. 10, 11,

12, 13, 14 e 15

CAA

CMCCT

CD

B1.6. Ter unha visión 
global do medio físico 
europeo e mundial, e 
das súas características
xerais.

B1.6.1. Localiza nun 
mapa físico mundial os 
elementos e as 
referencias físicas 
principais: mares e 
océanos, continentes, 
illas e arquipélagos 
máis importantes, ríos 
e cadeas monta-ñosas 
principais.

 Sitúa, localiza e 
identifica nun mapa
físico as principais 
unidades do relevo.

Páx. 119
Act. 1

Páx. 121
Act. 2

Páx. 123
Act. 3

Páx. 124
Act. 4

Páx. 129
Act. 6

Páx. 130
Act. 7

Páx. 135
Act. 23

CAA

CMCCT

CD

CCL

B1.7. Ser capaz de 
describir as 
peculiaridades do 
medio físico europeo.

B1.7.1. Explica as 
características xerais 
do relevo europeo.

 Cita os principais 
accidentes do 
relevo europeo e 
describe as súas 
características.

Páx. 124
Act. 4

CAA

CMCCT

CD

CCL



BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES DE
LOGRO

ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1.8. Situar no mapa 
de Europa as unidades 
e os elementos 
principais do relevo 
continental.

B1.8.1. Localiza no 
mapa as unidades e 
elementos principais do
relevo europeo.

 Sitúa, localiza e 
identifica nun mapa
as principais 
unidades e 
elementos do 
relevo europeo.

Páx. 124
Act. 4

Páx. 134
Acts. 20, 21 e

22

CAA

CMCCT

CD

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

B1.9.1. Clasifica e 
localiza nun mapa os 
tipos de clima de 
Europa.

 Identifica e sitúa 
nun mapa as zonas
climáticas 
europeas, 
describindo as 
súas 
características.

Páx. 127
Act. 5

CAA

CMCCT

CD

CCL

B1.9.2. Distingue e 
localiza nun mapa as 
zonas bioclimáticas do 
noso continente. 

 Localiza e sitúa 
nun mapa as zonas
bioclimáticas, 
describindo as 
súas 
características. 

Páx. 127
Act. 5

CAA

CMCCT

CD

B1.10. Coñecer os 
principais espazos 
naturais do noso 
continente.

B1.10.1. Localiza nun 
mapa e en imaxes de 
satélite de Europa os 
principais espazos 
naturais.

 Sitúa, localiza e 
identifica nun mapa
os principais 
espazos naturais 
de Europa.

 Compara o mapa 
político e o mapa 
físico de Europa.

Páx. 124
Act. 4

Páx. 127
Act. 5

Páx. 136
Acts. 26, 27 e

28

CL

CMCT

CD

AA

CSC



BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES DE
LOGRO

ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1.11. Coñecer, 
describir e valorar a 
acción do ser humano 
sobre o ambiente e as 
súas consecuencias.

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.

 Investiga e realiza 
procuras en 
Internet, referidas 
ao medio ambiente
e a espazos 
protexidos.

Páx. 131
Act. 9

Páx. 135
Act. 25

CAA

CMCCT

CD

CCL

BLOQUE 2. O ESPAZO HUMANO (corresponde ó segundo curso deste primeiro ciclo da ESO

BLOQUE 3. A HISTORIA

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

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade. Os alumnos deben comprender en que consiste o traballo do historiador; 
saberán cales son e en que consisten as principais fontes históricas; identificarán o tempo histórico e
relacionarán as súas medidas en anos, en séculos e por idades históricas; saberán interpretar e 
deseñar unha liña do tempo.
O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen algúns datos fundamentais da historia como 
reflexo dos feitos máis significativos sucedidos no pasado da súa contorna próxima: na súa 
localidade, na súa comunidade autónoma e en España. 
Previsión de dificultades. Poden existir dificultades para que os alumnos comprendan a diferenza 
entre un resto histórico non escrito que é unha fonte histórica e outros materiais prehistóricos que 
non son considerados fontes da historia. Previranse con procuras en Internet, diálogos, debates e 
análises que permitan distinguilos. 



TEMPORALIZACIÓN: 4ª semana de febreiro.

CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARESCONTIDOS CURRICULARES
DO CURSO

CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 3. HISTORIA

B3.2. Fontes históricas.

B3.3. Cambio e continuidade.

B3.8. Prehistoria e Idade Antiga: 

visión global.

 O traballo do historiador.

 O historiador, detective do 

pasado.

 As fontes históricas.

 O tempo histórico.

 A relación entre anos e 

séculos.

 A liña do tempo.

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.

B3.8. 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.



BLOQUE 3. A HISTORIA

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES DE
LOGRO

ACTIDADES COMPETENCIAS

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

B3.2.1. Nomea e 
identifica catro clases de
fontes históricas. 

 Identifica e describe

distintos tipos de 

fontes históricas.
Páx. 143

Act. 1
CSC

CAA

B3.2.2. Comprende que 
a historia non se pode 
escribir sen fontes, 
sexan estas restos 
materiais ou textuais. 

 Identifica e describe

fontes primarias 

iconográficas e 

fontes secundarias 

escritas, explicando 

a necesidade de 

fontes para escribir 

a historia.

Páx. 142
Interpreta as

imaxes

CSC

CAA

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.

B3.3.1. Ordena 
temporalmente algúns 
feitos históricos e outros 
feitos salientables 
utilizando para iso as 
nocións básicas de 
sucesión, duración e 
simultaneidade. 

 Ordena feitos e 

datas, indicando a 

que século 

pertencen.
Páx. 143

Act. 1

Páx. 144
Act. 3

CSC

CMCCT

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.

B3.8.1. Realiza diversos
tipos de eixes 
cronolóxicos e mapas 
históricos.

 Interpreta unha liña 

do tempo e 

representa nela os 

diferentes 

acontecementos 

históricos, 

distinguindo as 

etapas 

correspondentes ás 

épocas 

representadas. 

Páx. 145
Act. 4

CSC

CMCCT

CAA



UNIDADE 7. A prehistoria 

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.

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

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade. Os alumnos deben saber
que é a prehistoria e cales son as súas etapas;
coñecerán  os  datos  fundamentais  sobre  a
evolución  do  ser  humano  e  o  proceso  de
hominización;  terán  en  conta  os  aspectos
fundamentais  da  prehistoria,  diferenciando
como era a vida no Paleolítico e no Neolítico.
Coñecerán e analizarán as principais crenzas, a
arte, a aparición da agricultura e a gandaría, os
avances técnicos,  os primeiros utensilios  e os
cambios  na  forma  de  vida.  Identificarán  o
territorio de España na prehistoria.

 O que os alumnos xa coñecen.  Os alumnos
coñecen  en  que  consiste  o  traballo  do

historiador sobre a prehistoria; saben cales son
e  en  que  consisten  as  principais  fontes
históricas;  identifican  o  tempo  histórico  e
coñecen as dificultades para datar os feitos da
prehistoria.

 Previsión  de  dificultades. Posiblemente
existan  dificultades  para  que  os  alumnos
comprendan como se construían e que funcións
tiñan  as  aldeas  do  Neolítico.  Previranse  as
dificultades buscando información e analizando
as semellanzas e diferenzas coas construcións
máis  recentes  de  diferentes  tipos  de
localidades. 



TEMPORALIZACIÓN: 1ª e 2ª semanas de marzo.

CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARESCONTIDOS CURRICULARES
DO CURSO

CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 3. HISTORIA

B3.2. Fontes históricas.

B3.3. Cambio e continuidade.

B3.5. Vocabulario histórico e 
artístico.

B3.6. Evolución das especies e a 
hominización.

B3.7. Periodización da Prehistoria
e a Idade Antiga.

B3.8. Prehistoria e Idade Antiga: 
visión global.

B3.9.1. Paleolítico: etapas; 
características das formas de 
vida; cazadores colectores.

B3.9.2. Neolítico: revolución 
agraria e expansión das 
sociedades humanas; 
sedentarismo; artesanía e 
comercio; organización social.

B3.9.3. Prehistoria galega: 
megalitos e petróglifos.

B3.10. Aparición dos ritos:
restos materiais  e  artísticos;
pintura e escultura.

B3.12. Idade Antiga: invención da
escritura.

 A que chamamos prehistoria.

 As etapas da prehistoria.

 A evolución do ser humano.

 O proceso de hominización. 

 A vida nómade no Paleolítico: 

cazadores e recolectores, 

unha vida nómade, 

ferramentas de pedra e óso. 

 As crenzas e a arte no 

Paleolítico: as primeiras 

crenzas; as primeiras pinturas;

as primeiras esculturas e 

gravados. 

 A revolución do Neolítico: a 

aparición da agricultura e a 

gandaría; os cambios na 

forma de vida; os avances 

técnicos; as crenzas e a arte. 

 A idade dos Metais: os 

primeiros utensilios de metal, 

os cambios na forma de vida, 

un tempo de inventos;, o 

megalitismo. 

 O territorio de España na 

prehistoria.

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.

B3.12. Recoñecer a importancia da 
descuberta da escritura.



BLOQUE 3. A HISTORIA

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES DE
LOGRO

ACTIVIDADES COMPETENCIAS

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

B3.2.2. Comprende 
que a historia non se 
pode escribir sen 
fontes, sexan estas 
restos materiais ou 
textuais.

 Analiza e expón 

exemplos sobre 

relatos materiais e 

textuais que son 

fontes necesarias 

para coñecer e 

escribir a historia.

Páx. 151
Act. 3

Páx. 158
Act. 12

CSC

CAA

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.

B3.3.1. Ordena 
temporalmente algúns 
feitos históricos e 
outros feitos 
salientables, utilizando 
para iso as nocións 
básicas de sucesión, 
duración e 
simultaneidade.

 Escribe por orde as

características 

fundamentais dos 

feitos históricos e 

explica como era a 

forma de vida 

durante cada 

período.

Páx. 152
Act. 6

Páx. 160
Act. 13

Páx. 164
Acts. 17 e 20

CSC

CMCCT

B3.5. Utilizar o 
vocabulario histórico e 
artístico con precisión, 
inseríndoo no contexto 
adecuado.

B3.5.1. Utiliza o 
vocabulario histórico e 
artístico imprescindible 
para cada época.

 Utiliza o 

vocabulario 

histórico e artístico 

da época da 

prehistoria.

Páx. 165
Acts. 22 e 23

CSC

CCL

B3.6. Entender o 
proceso de 
hominización.

B3.6.1. Recoñece os 
cambios evolutivos ata 
chegar á especie 
humana. 

 Identifica e 

enumera as etapas

da prehistoria, 

sinalando a súa 

evolución e os 

feitos que marcan 

o comezo e o final

Páx. 148
Act. 1

Páx. 164
Act. 19

Páx. 165
Acts. 22, 24, 25

e 26

CSC

CMCCT

B3.7. Datar a 
Prehistoria e a Idade 
Antiga, e distinguir a 
escala temporal de 
etapas como estas.

B3.7.1. Distingue 
etapas dentro da 
historia antiga.

 Distingue as 

distintas etapas da 

prehistoria.

Páx. 148
Act. 1

Páx. 164
Act. 16

CSC

CMCCT

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.

B3.8.1. Realiza 
diversos tipos de eixes 
cronológicos e mapas 
históricos. 

 Realiza diversos 

tipos de eixos 

cronolóxicos para 

representar os 

períodos, as 

especies que se 

sucederon, os 

inventos e 

descubrimentos, 

etc.

Páx. 164
Acts. 18, 19 e

20

Páx. 165
Act. 26

CSC

CMCCT

CAA



BLOQUE 3. A HISTORIA (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES DE
LOGRO

ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B3.9. Coñecer as 
características da vida 
humana 
correspondentes aos 
dous períodos en que 
se divide a Prehistoria: 
Paleolítico e Neolítico.

B3.9.1. Explica a 
diferenza entre os dous 
períodos en que se 
divide a prehistoria e 
describe as 
características básicas 
da vida en cada un.

 Identifica, compara 

e explica as 

características 

básicas da vida no 

Paleolítico e no 

Neolítico; sinalando

as diferenzas.

 Identifica as 

características da 

prehistoria no 

territorio de Galicia.

Páx. 148
Act. 1

Páx. 151
Acts. 3 e 4

Páx. 152
Acts. 5 e 7

Páx. 158
Act. 11

Páx. 162
Act. 14

Páx. 163
Act. 15

Páx. 164
Act. 16

Páx. 165
Acts. 23, 24, 25

e 27

CSC

CCL

CAA

B3.9.2. Analiza a 
transcendencia da 
revolución neolítica e o 
papel da muller nela.

 Observa, identifica 

e explica o papel 

da muller na 

Prehistoria.

Páx. 157
Act. 10

CSC

CAA

B3.10. Identificar os 
primeiros ritos 
relixiosos.

B3.10.1. Recoñece as 
funcións dos primeiros 
ritos relixiosos como os 
da “deusa nai”. 

 Identifica obxectos 

dos primeiros ritos 

relixiosos; 

recoñece as 

funcións da Venus, 

no Paleolítico; da 

deusa nai, no 

Neolítico; das 

posturas dos 

defuntos nos 

diferentes casos, 

etc.

Páx. 154
Act. 8

Páx. 165
Act. 28

CSC

CCEC



BLOQUE 3. A HISTORIA (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES DE
LOGRO

ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B3.12. Recoñecer a 
importancia da 
descuberta da escritura.

B3.12.1. Diferencia 
entre as fontes 
prehistóricas (restos 
materiais e ágrafos) e 
as fontes históricas 
(textos).

 Identifica as 

diferenzas entre 

fontes prehistóricas

e fontes históricas, 

interpreta os datos 

que se extraen 

delas e explícaos.

Páx. 168
Acts. 41, 42 e

43

CSC

CAA



UNIDADE 8. As civilizacións fluviais: Mesopotamia e Exipto 

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.

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

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque  da  unidade.  Os  alumnos
comprenderán  a  importancia  da  aparición  da
escritura.  Identificarán  as  características  das
civilizacións  fluviais;  coñecerán  os  aspectos
fundamentais da organización política, social e
económica  de  Mesopotamia  e  de  Exipto  e
saberán  cales  eran  os  aspectos  principais  da
relixión,  a  cultura  e  a  arte  nas  civilizacións
mesopotámica e exipcia.

 O que os alumnos xa coñecen.  Os alumnos
coñecen  os  aspectos  fundamentais  da
prehistoria e cales son as súas etapas; coñecen
os  datos  máis  importantes  sobre  a  vida  no
Paleolítico  e  no  Neolítico;  identifican  as  súas
principais  crenzas,  a  arte,  a  aparición  da

agricultura e a gandaría,  os avances técnicos,
os primeiros utensilios e os cambios na forma
de vida que dan paso a novas civilizacións e ao
avance cara á historia.

 Previsión  de  dificultades. Posiblemente
existan  dificultades  para  comprender  como se
construíron  as  grandes  pirámides.  Convén
observar  imaxes  e  utilizar  os  medios
audiovisuais para reforzar esta aprendizaxe. 



TEMPORALIZACIÓN: 3.ª e 4.ª semanas de marzo. 

NOTA. A temporalización desta unidade e das seguintes pode variar en función das datas da Semana Santa.

CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARESCONTIDOS CURRICULARES
DO CURSO

CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 3. HISTORIA

B3.2. Fontes históricas.

B3.3. Cambio e continuidade.

B3.4. Tempo histórico.

B3.5. Vocabulario histórico e 
artístico.

B3.7. Periodización da Prehistoria
e a Idade Antiga.

B3.11. Idade Antiga: primeiras 
civilizacións urbanas. 
Mesopotamia e Exipto. 
Sociedade, economía e política.

B3.12. Idade Antiga: invención da
escritura.

B3.13. Idade Antiga: historia de 
Exipto.

B3.14. Idade Antiga: relixión 
exipcia.

B3.15. Idade Antiga: arte en 
Mesopotamia e Exipto.

 Das cidades aos imperios. 

 A aparición da escritura.

 As características das 

primeiras civilizacións.

 Os mesopotámicos: onde e 

cando viviron.

 Mesopotamia, entre o Tigris e 

o Éufrates. 

 A sociedade mesopotámica: 

os grupos privilegiados e o 

resto da poboación. 

 A cultura e a arte 

mesopotámicas: a relixión, a 

arquitectura, a escultura. 

 Os antigos exipcios: onde e 

cando viviron.

 As etapas da historia de 

Exipto. 

 O goberno: o faraón e a súa 

corte e a administración do 

Estado. 

 A sociedade egipcia.

 Unha poboación 

maioritariamente rural.

 A vida nas cidades.

 Os escravos e as mulleres. 

 A relixión: deuses e templos. 

 A vida despois da morte: as 

tumbas. 

 A arte egipcia: a escultura e a 

pintura.

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.

B3.7. Datar a Prehistoria e a Idade Antiga,
e distinguir a escala temporal de etapas 
como estas.

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.



BLOQUE 3. A HISTORIA

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES DE
LOGRO

ACTIVIDADES COMPETENCIAS

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

B3.2.1. Nomea e 
identifica catro clases 
de fontes históricas. 

 Nomea e identifica 
as fontes 
históricas; xustifica 
a súa importancia, 
destacando o uso 
do papiro. 

Páx. 183
Act. 12

CSC

CAA

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.

B3.3.1. Ordena 
temporalmente algúns 
feitos históricos e 
outros feitos 
salientables, utilizando 
para iso as nocións 
básicas de sucesión, 
duración e 
simultaneidade. 

 Busca e ordena a 
información sobre 
feitos históricos, 
sobre outros feitos 
relevantes e sobre 
personaxes 
importantes.

 Interpreta liñas de 
tempo.

Páx. 172
Act. 1

Páx. 174
Act. 3

Páx. 175
Act. 4

Páx. 181
Act. 9

Páx. 182
Act. 10

Páx. 192
Acts. 20 e 21

CSC

CMCCT

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

B3.4.1. Entende que 
varias culturas 
convivían á vez en 
diferentes enclaves 
xeográficos.

 Recoñece e explica
cales foron as 
primeiras 
civilizacións e os 
seus enclaves 
xeográficos; 
situándoas no 
mapa. 

Páx. 173
Act. 2

Páx. 192
Acts. 20, 21 e

22

CSC

CMCCT

B3.5. Utilizar o 
vocabulario histórico e 
artístico con precisión, 
inseríndoo no contexto 
adecuado.

B3.5.1. Utiliza o 
vocabulario histórico e 
artístico imprescindible 
para cada época.

 Utiliza o 
vocabulario 
histórico e artístico 
da Idade Antiga.

Páx. 192
Acts. 25, 26, 27

e 28

Páx. 193
Act. 32

CSC

CCL

B3.7. Datar a 
Prehistoria e a Idade 
Antiga, e distinguir a 
escala temporal de 
etapas como estas.

B3.7.1. Distingue 
etapas dentro da 
historia antiga. 

 Coñece as etapas 
dentro da Idade 
Antiga; 
represéntaas de 
forma esquemática
e explica algunhas 
características da 
vida humana neste 
período.

Páx. 192
Acts. 20, 21 e

22

CSC

CMCCT



BLOQUE 3. A HISTORIA (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES DE
LOGRO

ACTIVIDADES COMPETENCIAS

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

B3.11.1. Describe 
formas de organización 
socio-económica e 
política, novas ata 
entón, como os 
diversos imperios de 
Mesopotamia e de 
Exipto. 

 Coñece e describe 
as formas de 
organización socio-
económica e 
política de 
Mesopotamia e de 
Exipto. 

Páx. 174
Act. 3

Páx. 175
Act. 4

Páx. 176
Act. 5

Páx. 177
Acts. 6 e 7

Páx. 181
Act. 9

Páx. 192
Act. 21

Páx. 193
Acts. 29, 30 e

31

CSC

CAA

CCL

B3.12. Recoñecer a 
importancia da 
descuberta da escritura.

B3.12.1. Diferencia 
entre as fontes 
prehistóricas (restos 
materiais, ágrafos) e as 
fontes históricas 
(textos). 

 Busca información 
sobre fontes 
escritas históricas, 
como os 
ideogramas 
chineses, os 
xeroglíficos 
exipcios ou o 
alfabeto fenicio, 
diferenza entre 
elas e explica en 
que consistían.

Páx. 172
Act. 1

Páx. 183
Act. 12

Páx. 193
Act. 34

CSC

CAA

B3.13. Explicar as 
etapas en que se 
divide a historia de 
Exipto.

B3.13.1. Interpreta un 
mapa 
cronolóxicoxeográfico 
da expansión exipcia. 

 Interpreta un mapa 
cronolóxicoxeográfi
co da expansión 
exipcia. 

Páx. 181
Act. 9

Páx. 192
Act. 24

CSC

CMCCT

CAA

B3.13.2. Describe as 

principais 

características das 

etapas históricas en 

que se divide Exipto.

 Busca 

información, 

comprende e 

describe os 

principais feitos e

as principais 

características 

da historia de 

Exipto, das súas 

dinastías, das 

raíñas e dos 

faraóns.

Páx. 182
Act. 10

Páx. 183
Act. 11

Páx. 191
Act. 18 CSC

CCL



BLOQUE 3. A HISTORIA (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES DE
LOGRO

ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B3.14. Identificar as 
principais 
características da 
relixión exipcia.

B3.14.1. Explica como 
materializaban os 
exipcios a súa crenza 
na vida do alén. 

 Busca información 
sobre como 
materializaban os 
exipcios a súa 
crenza na vida do 
alén; explícaa e 
describe os 
principais 
elementos que 
utilizaban. 

Páx. 189
Acts. 14 e 15

Páx. 192
Act. 27

CSC

CCEC

CCL

B3.14.2. Realiza un 
mapa conceptual cos 
principais deuses do 
panteón exipcio. 

 Identifica os 
principais deuses 
exipcios; amplía a 
información, 
buscando en 
Internet, anota e 
representa cales 
son os seus 
símbolos. 

Páx. 197
Acts. 45, 46 e

47

CSC

CCEC

CAA

B3.15. Localizar e 
describir algúns 
exemplos 
arquitectónicos de 
Exipto e de 
Mesopotamia.

B3.15.1. Localiza nun 
mapa os principais 
exemplos da 
arquitectura exipcia e 
da mesopotámica. 

 Identifica os 
principais 
exemplos das 
construcións 
exipcia e 
mesopotámica; 
explica en que se 
parecen e en que 
se diferencian, 
citando exemplos.

Páx. 179
Act. 8

Páx. 187
Act. 13

Páx. 190
Act. 17

Páx. 192
Act. 28

Páx. 193
Act. 33

CSC

CCEC

CAA



UNIDADE 9. A civilización grega 

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.

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

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade. Os alumnos identificarán
as características da historia da antiga Grecia;
coñecerán  os  aspectos  fundamentais  da
organización  política,  social  e  económica  de
Grecia  na  Idade  Antiga;  analizarán  o  uso  de
moedas;  interpretarán a  cultura,  os  mitos  e  o
patrimonio  legado  por  Grecia,  destacando  a
transmisión  ata  os  nosos  días  das  traxedias
gregas. Os alumnos valorarán os avances e a
evolución da cultura helénica. 

 O que os alumnos xa coñecen.  Os alumnos
coñecen  os  aspectos  fundamentais  doutras

civilizacións. Identifican as características máis
importantes  da  organización  política,  social  e
económica de Mesopotamia e de Exipto; saben
cales eran os aspectos principais da relixión, a
cultura e a arte nas civilizacións mesopotámica
e exipcia. 

 Previsión  de  dificultades. Posiblemente
existan dificultades para comprender a función e
a orixe dos deuses gregos. Previranse mediante
a procura de información e o debate.



TEMPORALIZACIÓN: tres semanas de abril.

CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARESCONTIDOS CURRICULARES
DO CURSO

CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 3. HISTORIA

B3.5. Vocabulario histórico e 
artístico.

B3.16. Mundo clásico. Grecia: as
"polis" gregas e a súa expansión.

B3.17. Mudo clásico. Grecia: 
expansión comercial e política 
das polis gregas.

B3.18. Mundo clásico. Imperio de 
Alexandre Magno e os seus 
sucesores: helenismo.

B3.19. Mundo clásico. Grecia e 
o helenismo: arte, ciencia, teatro 
e filosofía.

 Os antigos gregos: onde e 

cando viviron.

 O mundo grego.

 As etapas da historia de 

Grecia. 

 A época arcaica.

 O nacemento dos polis.

 A expansión grega. 

 A época clásica: Atenas, a 

orixe da democracia; Esparta, 

unha polis aristocrática. 

 A época clásica: un período de

guerras.

 As guerras médicas.

 O esplendor de Atenas.

 A guerra do Peloponeso. 

 A época helenística.

 As conquistas de Alexandre 

Magno. 

 A sociedade e a economía 

gregas. 

 As crenzas: os deuses e os 

heroes; o culto relixioso. 

 A arquitectura grega: o templo.

 O urbanismo grego. 

 A escultura. 

 A filosofía, a ciencia e a 

literatura.

B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e 

artístico con precisión, inseríndoo no 

contexto adecuado.

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.

B3.19. Entender o alcance do clásico na 

arte e na cultura occidentais.

 



BLOQUE 3. A HISTORIA

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES DE
LOGRO

ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B3.5. Utilizar o 
vocabulario histórico e 
artístico con precisión, 
inseríndoo no contexto 
adecuado.

B3.5.1. Utiliza o 
vocabulario histórico e 
artístico imprescindible 
para cada época.

 Utiliza o 
vocabulario 
histórico e artístico 
da época da Antiga
Grecia.

Páx. 222
Acts. 24 e 25

CSC

CCL

B3.16. Coñecer os 
trazos principais das 
polis gregas e a 
transcendencia do 
concepto de 
democracia.

B3.16.1. Identifica 
trazos da organización 
socio-política e 
económica das polis 
gregas a partir de 
fontes históricas de 
diferentes tipos. 

 Identifica e 
describe distintos 
trazos da orixe e 
da evolución da 
organización socio-
política e 
económica dos 
polis gregas a 
partir de diferentes 
tipos de fontes 
históricas. 

Páx. 201
Act. 2

Páx. 204
Act. 5

Páx. 207
Act. 7

Páx. 209
Act. 9

Páx. 210
Act. 10

Páx. 211
Act. 11

Páx. 216
Act. 15

Páx. 222
Act. 22

CSC

CAA

B3.16.2. Describe 
algunhas das 
diferenzas entre a 
democracia grega e as 
democracias actuais.

 Coñece e describe 
as características 
fundamentais da 
democracia grega, 
sinalando algunhas
das diferenzas 
coas democracias 
actuais. 

Páx. 223
Act. 33

CSC

CCL

CAA



BLOQUE 3. A HISTORIA (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES DE
LOGRO

ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B3.17. Entender a 
transcendencia do 
concepto de 
colonización.

B3.17.2. Localiza nun 
mapa histórico as 
colonias gregas do 
Mediterráneo. 

 Localiza nun mapa 
histórico as 
colonias gregas do 
Mediterráneo. 

Páx. 200
Act. 1

Páx. 202
Act. 3

Páx. 203
Act. 4

CSC

CAA

B3.18. Distinguir entre 

o sistema político 

grego e o helenístico.

B3.18.1. Elabora un 
mapa do Imperio de 
Alexandre.

 Interpreta e elabora
un mapa do 
Imperio de 
Alexandre Magno; 
describe a ruta que
seguiu e enumera 
os territorios do 
seu imperio.

Páx. 208
Act. 8

Páx. 222
Act. 23

CSC

CAA

B3.18.2. Contrasta as 
accións políticas da 
Atenas de Pericles co 
Imperio de Alexandre 
Magno.

 Investiga e explica 
as principais 
diferenzas entre a 
forma de goberno 
de Atenas e a de 
Esparta.

Páx. 204
Act. 5

Páx. 223
Act. 27

CSC

CAA

B3.19. Entender o 
alcance do clásico na 
arte e na cultura 
occidentais.

B3.19.1. Explica as 
características 
esenciais da arte grega 
e a súa evolución no 
tempo.

 Discrimina, 
identifica e explica 
as características 
esenciais da arte 
grego e a súa 
evolución no 
tempo. 

Páx. 214
Act. 13

Páx. 215
Act. 14

Páx. 218
Act. 17

Páx. 219
Act. 18

Páx. 223
Act. 29

CSC

CCEC

CCL

B3.19.2. Dá exemplos
representativos das 
áreas do saber grego, 
e discute por que se 
considera que a cultura
europea parte da 
Grecia clásica.

 Identifica e valora o
legado dos gregos.

Páx. 223
Acts. 30, 31,
32, 33 e 34

CSC

CCEC

CMCCT

CAA

CCL



UNIDADE 10. A civilización romana 

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.

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

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.  Os alumnos comprenderán as razóns da extensión do Imperio romano e as súas
características;  coñecerán a historia,  as formas de vida,  a arte e as crenzas dos romanos. Identificarán
construcións romanas; investigarán a vida cotiá a través da arte, da interpretación de restos arqueolóxicos e
da análise de diferentes textos.

 O que os alumnos xa coñecen.  Os alumnos coñecen as  características  e  as formas de vida  doutras
civilizacións.  Saben que os romanos estiveron en España e nos deixaron unha herdanza moi  profunda;
coñecen a existencia de museos de arte romana, de moedas e cerámica, de construcións arquitectónicas,
etc. 

 Previsión de dificultades. Posiblemente existan dificultades para que os alumnos comprendan a decadencia
do Imperio Romano tras doce séculos de esplendor. Convén previlas analizando as causas dos cambios de
Monarquía a República e a Imperio. 



TEMPORALIZACIÓN: tres primeiras semanas de maio.

CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARESCONTIDOS CURRICULARES
DO CURSO

CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 3. HISTORIA

B3.1. Relación entre o pasado, o
presente e o futuro a través da 
historia.

B3.3. Cambio e continuidade.

B3.5. Vocabulario histórico e 
artístico.

B3.20. Mundo clásico: orixe e 
etapas da historia de Roma. 
República e imperio: 
organización política e expansión
colonial polo Mediterráneo. 
Cristianismo.

B3.21. Mundo clásico. Arte 
romana: arquitectura, escultura e 
pintura.

B3.22. Península Ibérica: pobos 
prerromanos; Hispania romana; 
Gallaecia. Proceso de 
romanización. A cidade e o 
campo.

 Os antigos romanos.

 A Monarquía (753 a.C.-509 

a.C.). 

 A República (509 a.C.-27 a.C).

 Expansión e crise da 

República. 

 O imperio (27 a.C.- 476 d.C.).

 Augusto, o primeiro 

emperador romano.

 O apoxeo do Imperio (séculos 

I e II).

 A crise do século III. 

 A economía: a agricultura, a 

artesanía, a minaría e o 

comercio. 

 Grandes construtores e 

enxeñeiros. 

 Escultura, pintura e mosaico. 

 A relixión romana. 

 Unha nova relixión: o 

cristianismo.

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.

B3.5. 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.

B3.21. Identificar e describir os trazos 

característicos de obras da arte grega e 

romana, diferenciando entre os que son 

específicos.

B3.22. Establecer conexións entre o 
pasado da Hispania romana e o presente.



BLOQUE 3. A HISTORIA

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES DE
LOGRO

ACTIVIDADES COMPETENCIAS

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.

B3.1.1. Identifica 
elementos materiais, 
culturais ou ideolóxicos 
que son herdanza do 
pasado.

 Identifica, analiza e
describe distintos 
exemplos do 
legado romano que
sobreviven na 
actualidade.

Páx. 249
Act. 21

Páx. 251
Acts. 32, 33, 34

e 35

CSC

CCEC

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.

B3.3.1. Ordena 
temporalmente algúns 
feitos históricos e 
outros feitos 
salientables utilizando 
para iso as nocións 
básicas de sucesión, 
duración e 
simultaneidade.

 Ordena 
cronoloxicamente e
representa nunha 
liña do tempo 
algúns feitos 
históricos sobre da 
antiga Roma.

Páx. 250
Acts. 24, 25 e

26

CSC

CMCCT

B3.5. Utilizar o 
vocabulario histórico e 
artístico con precisión, 
inseríndoo no contexto 
adecuado.

B3.5.1. Utiliza o 
vocabulario histórico e 
artístico imprescindible 
para cada época.

 Utiliza o 
vocabulario 
histórico e artístico 

 imprescindible da 
época romana.

Páx. 250
Act. 29

CSC

CCL

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.

B3.20.1. Confecciona 
un mapa coas distintas 
etapas da expansión de
Roma. 

 Interpreta mapas e 
confecciónaos dos 
territorios polos 
que se estendeu 
Roma na 
Monarquía, na 
República e no 
Imperio. 

Páx. 231
Act. 1

Páx. 234
Act. 6

Páx. 250
Act. 28

CSC

CAA

B3.20.2. Identifica 
diferenzas e 
semellanzas entre as 
formas de vida 
republicanas e as do 
imperio na Roma 
antiga. 

 Identifica 
diferenzas e 
semellanzas entre 
as formas de vida e
entre os gobernos 
nas etapas da 
historia de Roma.

Páx. 232
Act. 4

Páx. 250
Acts. 23 e 29

Páx. 251
Act. 30

CSC

CAA



BLOQUE 3. A HISTORIA (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES DE
LOGRO

ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B3.21. Identificar e 
describir os trazos 
característicos de obras
da arte grega e 
romana, diferenciando 
entre os que son 
específicos.

B3.21.1. Compara 
obras arquitectónicas e 
escultóricas de época 
grega e romana.

 Identifica e 
describe as obras 
arquitectónicas e 
escultóricas grega 
e romana. 

Páx. 237
Act. 10

Páx. 238
Act. 11

Páx. 241
Act. 13

Páx. 242
Act. 14

Páx. 244
Act. 15

Páx. 245
Act. 16

Páx. 247
Act. 19

CSC

CCEC

CAA

B3.22. Establecer 
conexións entre o 
pasado da Hispania 
romana e o presente.

B3.22.2. Analiza 
exemplos do legado 
romano que sobreviven 
na actualidade.

 Identifica, analiza e
describe distintos 
exemplos do 
legado romano que
sobreviven na 
actualidade, 
relacionándoos co 
pasado da 
Hispania romana. 

Páx. 233
Act. 5

Páx. 249
Act. 21

Páx. 251
Acts. 32, 33, 34

e 35

CSC

CCEC

CAA

B3.22.3. Entende o que
significou a 
romanización en 
distintos ámbitos 
sociais e xeográficos.

 Busca en Internet, 
interpreta e expón 
diferentes feitos 
sobre a 
‘romanización’ e 
sobre os principais 
romanos. 

Páx. 236
Acts. 8 e 9

Páx. 275
Act. 22

CSC

CCEC



UNIDADE 11. O territorio de España e de Galicia na Antigüidade 

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.

ñ) Coñecer  e  valorar  os  aspectos  básicos  do
patrimonio  linguístico,  cultural,  histórico  e
artístico  de  Galicia,  participar  na  súa
conservación e na súa 

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

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

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.  Os alumnos comprenderán as principais características dos pobos prerromanos: os
iberos e os celtas;  coñecerán os principais  feitos que sucederon coa chegada dos pobos colonizadores;
identificarán  os  acontecementos  fundamentais  e  a  influencia  que  exerceron  os  tartesos;  os  fenicios;  os
gregos e os cartaxineses. Saberán como se produciu a conquista romana de Hispania; comprenderán como
funcionaban a sociedade hispanorromana e a economía e como nos influíu a romanización.

 O que  os  alumnos  xa  coñecen.  Os alumnos  coñecen  as  características  da  civilización  romana  e  da
expansión do Imperio Romano, identificando os aspectos fundamentais da súa cultura, da súa política e dos
seus costumes. Saben que existen en España e en Galicia moitos restos da civilización romana.

 Previsión de dificultades. Posiblemente existan dificultades para que os alumnos comprendan as razóns de
que chegasen tantos pobos a España, con orixes tan diferentes. Convén debater sobre a importancia do
dominio de territorios, relacionada co comercio e a obtención de produtos. 



TEMPORALIZACIÓN: última semana de maio e dúas primeiras semanas de xuño.

CONTIDOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
CURRICULARES

CONTIDOS
CURRICULARES DO

CURSO
CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 3. HISTORIA

B3.1. Relación entre o 
pasado, o presente e o 
futuro a través da historia.

B3.3. Cambio e 
continuidade.

B3.4. Tempo histórico.

B3.5. Vocabulario histórico e 
artístico.

B3.17. Mudo clásico. Grecia:
expansión comercial e 
política das polis gregas.

B3.22. Península Ibérica: 
pobos prerromanos; Hispania
romana; Gallaecia. Proceso 
de romanización. A cidade e 
o campo.

 Os pobos prerromanos: 

os iberos e os celtas. 

 Os pobos colonizadores e

Tartesos. 

 A conquista romana de 

Hispania. 

 Hispania romana: a 

sociedade 

hispanorromana, a 

economía e a 

romanización.

 A Galicia castrexa.

 A Galicia romana.

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.

B3.17. Entender a transcendencia 
do concepto de colonización.

B3.22. Establecer conexións entre o 
pasado da Hispania romana e o 
presente.



BLOQUE 3. A HISTORIA

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES DE
LOGRO

ACTIVIDADES COMPETENCIAS

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.

B3.1.1. Identifica 
elementos 
materiais, culturais 
ou ideolóxicos que 
son herdanza do 
pasado.

 Identifica, 
analiza e 
describe 
distintos 
exemplos do 
legado da 
Antigüidade 
que 
sobreviven na 
actualidade.

Páx. 267
Claves para

estudar

Páx. 269
Acts. 16, 17 e

18

CSC

CCEC

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.

B3.3.1. Ordena 
temporalmente 
algúns feitos 
históricos e outros 
feitos salientables 
utilizando para iso 
as nocións básicas
de sucesión, 
duración e 
simultaneidade.

 Ordena 
cronoloxicame
nte e 
representa 
nunha liña do 
tempo algúns 
feitos 
históricos 
sobre as 
etapas da 
conquista 
romana en 
Hispania.

Páx. 268
Acts. 9 e 10

CSC

CMCCT

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

B3.4.1. Entende 
que varias culturas 
convivían á vez en 
diferentes enclaves
xeográficos. 

 Busca 
información, 
recoñece e 
explica a 
existencia de 
diferentes 
pobos, as 
súas 
características
e as súas 
obras. 

Páx. 258
Act. 1

Páx. 256
Acts. 2 e 3

Páx. 261
Act. 5

Páx. 268
Act. 8

CSC

CMCCT

B3.5. Utilizar o 
vocabulario 
histórico e artístico
con precisión, 
inseríndoo no 
contexto 
adecuado.

B3.5.1. Utiliza o 
vocabulario 
histórico e artístico 
imprescindible 
para cada época.

 Utilizao 
vocabulario 
histórico e 
artístico para a
época.

Páx. 268
Acts. 12 e 13

CSC

CCL

B3.17. Entender a 
transcendencia do 
concepto de 
colonización.

B3.17.1. Localiza 
nun mapa histórico
as colonias gregas 
do Mediterráneo.

 Identifica e 
describe as 
características
fundamentais 
das 
colonizacións 
fenicia, grega 
e cartaxinesa, 
sinalando as 
diferenzas coa
actualidade. 

Páx. 260
Act. 4

CSC

CAA



BLOQUE 3. A HISTORIA (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES DE
LOGRO

ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B3.22. Establecer 
conexións entre o 
pasado da 
Hispania romana e
o presente.

B3.22.1. Fai un 
mapa da Península
Ibérica onde se 
reflicten os 
cambios 
administrativos en 
época romana. 

 Comprende e 
explica a 
conquista 
romana a 
través de 
mapas, 
reflectindo 
información 
sobre os 
cambios 
administrativos
, as distintas 
áreas de 
influencia e as 
colonias en 
época romana.

Páx. 263
Act. 6

Páx. 268
Act. 11

CSC

CAA



Materiais e recursos didácticos.

Libro de texto: Xeografía e Historia 1º ESO. VVAA Editorial Santillana
Libreta de clase ou Libreta de fundas para gardar ordeadamente as fichas de
reforzo e/ou ampliación, así como calquera material fotocopiado distribuído polo
profesor (prensa, apuntamentos fotografías...) e os exercicios no caso de opten
por non ter libreta de clase

Instrumentos e procedementos de avaliación.

Probas escritas e/ou orais:

Ó longo de cada un dos trimestres se levarán a cabo varias que
poderán abarcar un ou máis temas dos que xa se traballaran na clase e na casa.

Cara ó final de cada trimestre poderase realizar unha proba que
englobe todos os coñecementos e destrezas traballadas durante dito trimestre

Na valoración outorgada ás probas terase en conta a ortografía e a presentación.
Cualificación das probas: de cero a dez.

A cualificación obtida polos alumnos en cada un dos trimestres será a resultante
da  media  aritmética  das  probas  arriba  apuntadas,  a  que  se  lle  sumará  a
observación diaria de clase en forma de saldo de positivos e negativos (a razón de
0´1 por positivo ou -0´1 por negativo) resultante da valoración da libreta de clase, a
actitude amosada cara a materia, participación, etc; no caso da reiteración dunha
actitude negativa, a non realización, mala presentación dos traballos propostos,
poderán restarse da nota global obtida ata un máximo de 0´5 puntos

Recuperación: 

A posibilidade de que  un  certo  número de alumnos non  acade  os  obxetivos
marcados en cada momento do proceso avaliativo fai necesarias adoptar medidas
correctoras. Realizarase unha proba de recuperación para cada avaliación no
trimestre seguinte á entrega de notas e excepcionalmente se as circunstancias o
aconsellan unha recuperación final en Xuño.

Para poder superar o curso os alumnos terán que obter unha media das notas
trimestriais igual ou superior a cinco puntos, non podendo obter menos de catro
puntos na calificación dun trimestre; no caso de que isto último ocurrise, o alumno
suspendería o curso aínda que se dera o caso de teren os outros dous trimestres
aprobados calquera que foran as notas obtidas. Aqueles alumnos que non acaden
os obxectivos da materia na avaliación ordinaria deberán presentarse á proba
extarordinaria  de Setembro:  farase unha proba específica na que se incluirán
preguntas de tódalas avaliacións. 



Atención á diversidade.

En  colaboración  e  baixo  a  supervisión  do  Departamento  de  Orientación  se
procederá á atención personalizada e adaptada ás diferentes casuísticas que se
poidan dar durante o curso, chegando se así o aconsellaran as circunstancias a
deseñar adaptacións curriculares.

Plan de continxencia

No hipotético caso de ter que realizar o ensino a distancia empregaranse os
recursos e actividades dispoñibles no curso 1º ESO Xeografía e Historia, na
aula virtual
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesasangrina/aulavirtual/course/view.php?
id=922
A  través  da  aula  virtual  realizaranse  distintas  tarefas  e  actividades,
comunicaranse todas as  novidades,  anuncios,  datas  de exames e calquera
outra información de interese para o alumnado. 

Ademais, no hipotético caso de ter que recorrer a un ensino non presencial ou
semipresencial,  utilizarase  a  ferramenta  proporcionada  pola  Consellería  de
Educación webex.com, da maneira máis adecuada ós medios dispoñibles

Tamén  está  a  disposición  do  alumnado  o  blog
https://sociaisaguarda.blogspot.com/ ideado para facilitar o acceso a contidos
de ampliación nas disciplinas que se imparten no departamento de Xeografía e
Historia  e  tamén  para  que  os  propios  alumnos  podan  subir  contidos
relacionados coa materia, preparados por eles mesmos.

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesasangrina/aulavirtual/course/view.php?id=922
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesasangrina/aulavirtual/course/view.php?id=922


7.- PROGRAMACIÓN CIENCIAS SOCIAIS 2º ESO

As competencias educativas do currículo
Neste segundo curso da ESO tratarase de conseguir unha serie de competencias clave,  que fan
referencia aos estándares de aprendizaxe, imprescindibles para conseguir un perfil competencial de
alumno maduro para proseguir etapas formativas posteriores.
‹‹Adóptase a denominación das competencias clave definidas pola Unión Europea. Considérase que
“as  competencias  clave  son  aquelas  que  todas  as  persoas  precisan  para  a  súa  realización  e
desenvolvemento  persoal,  así  como  para  a  cidadanía  activa,  a  inclusión  social  e  o  emprego”.
Identifícanse  sete  competencias  clave  esenciais  para  o  benestar  das  sociedades  europeas,  o
crecemento  económico  e  a  innovación,  e  descríbense  os  coñecementos,  as  capacidades  e  as
actitudes esenciais vinculadas a cada unha de elas››.
 As competencias clave do currículo son as seguintes: 
• Comunicación lingüística (CCL). , deberemos lograr unha lectura comprensiva, expresar as ideas
con certo rigor, escribir cun discurso acorde co seu nivel educativo.
• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). Incidir nas
datas  dos  principàis  acontecementos  históricos  cos  seus  correspondentes  eixes  cronolóxicos,
Estudos  e  análise  de  ordenación  cartográfica  de  mapas.  Estudos  estatísticos  de  poboación.
Climogramas.  Iremos  na búsqueda dunha vida  saludable,  nun mundo mellor  e  máis  armónico,
suscitar a investigación, o método científico, o empirismo e o positivismo.
• Competencia dixital (CD). Familiarización no uso de internet e ter criterio para saber seleccionar e
ordenar a información dacordo co contexto fixado.
•  Aprender  a  aprender  (CAA).  Deberemos  coñecer  o  proceso  de  aprendizaxe  do  alumnado,
incidindo nunha  aprendizaxe constructiva, emotiva e na vivenciación da información. potenciar o
esforzo persoal, a curiosidade por aprender, a valoración do traballo ben feito, reforzar as técnicas
de estudio e traballo, fomentar a atención e a memorización , potenciar a constancia no traballo,
estimular a utilización das fontes de información .
• Competencias sociais e cívicas (CSC). Deberemos incidir nas relacións, no traballo en equipo, en
coñecerse  e  valorarse  ,  en  coñecer  os  acontecementos  históricos  e  as  condicións  políticas,
económicas,socias e culturais dos territorios .
• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).  Afrontar a presentación de traballos en
grupo e a súa distribución e coordinación. Deberemos de concienciar ao alumnado da importancia
da adaptación aos diferentes escenarios e situacións que se lles vaia presentando, da importancia da
iniciativa, de ter un plan de acción con estratexias operativas. Todo isto será necesario para unha
eficaz toma de decisións.
• Conciencia e expresións culturais (CCEC). deberán coñecer as diferentes realidades, os distintos
códigos artísticos sempre cunha función de disfrute. 

Os obxectivos do curso
* Promover o sentimento de pertenza á comunidade galega e ás outras entidades políticas, sociais e
culturais en que se integra, participando nelas con plena conciencia dos seus dereitos e deberes,
desde posicións solidarias e respectuosas con outras comunidades, estados e culturas. 
* Identificar os procesos e mecanismos básicos que rexen a realidade social e as interrelacións entre
os feitos políticos, económicos, sociais e culturais, utilizando este coñecemento para comprender o
pasado e as sociedades actuais; asumir que estas son o resultado de longos procesos de cambio e
dunha pluralidade de causas, e, o papel que xogan nelas os homes e as mulleres e, así mesmo,
analizar os problemas máis relevantes que se deducen dese estudo. 
*  Identificar,  localizar  e  analizar,  a  diferentes  escalas,  as  características  do  medio  físico  e  as
interaccións que os grupos sociais establecen con el na utilización do espazo e dos seus recursos,
valorando as consecuencias de tipo económico, social, político e ambiental destas. 
* Comprender que o territorio e a súa ordenación son o resultado da interacción das sociedades, ao
longo da historia, sobre o medio en que se desenvolven e organizan. 
* Identificar, localizar e comprender as características básicas da diversidade xeográfica do mundo,
das grandes áreas xeoeconómicas e os trazos físicos e humanos de Europa, España e Galicia. 



* Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e acontecementos máis relevantes na
historia do mundo, de Europa, de España e de Galicia, identificando as súas causas e consecuencia,
para adquirir unha perspectiva global da evolución da humanidade, e para conseguir ser capaces de
elaborar unha interpretación dinámica desta que permita comprender a pluralidade de comunidades
en que se distribúen os seres humanos e, de xeito particular, a propia. 
* Valorar a diversidade cultural -puntos de vista, formas de vida, códigos morais- manifestando
actitudes de respecto e tolerancia por outras culturas e por opinións que non coinciden coas propias,
sempre que non sexan atentatorias contra a dignidade humana, sen renunciar por iso a un xuízo
crítico sobre elas. 
* Comprender e identificar as novas necesidades sociais que se produciron a partir da revolución
industrial e a maneira en que inflúen na organización das paisaxes rurais e urbanas. * Coñecer os
elementos técnicos básicos das manifestacións artísticas dentro da súa realidade socio-cultural, para
aprender  así  a  valorar  o  patrimonio  natural,  histórico,  cultural  e  artístico,  asumindo  a
responsabilidade que supón a súa conservación e apreciándoo como recurso para o enriquecemento
individual e colectivo. 
*  Comprender  a  singularidade  do  patrimonio  natural,  histórico,  cultural  e  lingüístico  galego,
participando activamente na súa conservación e mellora. 
* Adquirir  e empregar  o vocabulario específico que ofrecen as ciencias sociais  para que a  súa
incorporación  ao  vocabulario  habitual  aumente  a  precisión  no  uso  da  linguaxe  e  enriqueza  a
comunicación.
 *  Obter,  comprender  e  relacionar  información  verbal,  escrita,  gráfica,  icónica,  estatística  e
cartográfica  procedente  de  fontes  diversas,  incluídas  as  que  corresponden ao  contorno físico  e
social, aos medios de comunicación e ás tecnoloxías da información. Aprender a tratala de xeito
autónomo e crítico de acordo co fin perseguido, e comunicala aos demais de maneira organizada e
intelixible. 
* Valorar a construción colectiva do coñecemento científico, recoñecendo o seu carácter provisional
e comparalo co coñecemento social. 
* Realizar tarefas en grupo e participar en debates cunha actitude construtiva, crítica e tolerante,
fundamentando adecuadamente as opinións e valorando o diálogo como unha vía necesaria para a
solución dos problemas humanos e sociais. 
* Resolver problemas e levar cabo estudos e investigacións escolares aplicando os instrumentos
conceptuais,  as  técnicas  e  os  procedementos  básicos  da  indagación característicos  das  ciencias
sociais. 
* Coñecer o funcionamento das sociedades democráticas, apreciando os seus valores fundamentais
e o feito de que os dereitos e liberdades humanas constitúen un logro irrenunciable da humanidade e
unha  condición  necesaria  para  a  paz.  Denunciar,  en  consecuencia,  actitudes  e  situacións
discriminatorias e inxustas, amosándose solidario cos pobos, grupos sociais e persoas privados dos
seus dereitos ou dos recursos económicos necesarios. 
*  Procurar  a  comprensión  da  realidade  social  galega  actual  como  unha  realidade  dinámica  e
cambiante que se constrúe continuamente en contacto con outras sociedades e culturas. Asumir a
necesidade de ordenación do territorio desde criterios sustentables, respectando o patrimonio natural
e construído e recollendo, así mesmo, o panorama futuro que pode ofrecerse tras a análise destes
presupostos. 



Contidos

BLOQUE 1: O MEDIO FÍSICO
1. Localización. Latitude e Lonxitude.

2. Características xerais do medio físico de España e de Galicia.

3. Medio físico de España e Galicia: relevo e hidrografía.

4. Clima. Diversidade climática da península Ibérica e de Galicia

5. Diversidade de paisaxes. Zonas bioclimáticas da Península Ibérica e de Galicia.

6. Medio natural e problemas ambientais en España.

BLOQUE 2. O ESPAZO HUMANO
1. A poboación mundial:

1.1. Volume e distribución da poboación.

1.2. O movemento natural da poboación.

1.3. Evolución da poboación.

1.4. As migracións.

1.5. A estrutura da poboación.

2. A poboación de España e de Galicia:

2.1. A poboación española. Volume, distribución e movementos.

2.2.. A estrutura da poboación española.

2.3. A poboación de Galicia.

3.Un mundo de cidades:
3.1. O poboamento humano.

3.2. O proceso de urbanización: a morfoloxía e a estrutura urbana. A cidade herdada.

3.3. As funcións e a rede urbana.

3.4. A cidade e o proceso de urbanización en España e en Galicia.

BLOQUE 3. A HISTORIA MEDIEVAL
1. Idade Media: concepto e subetapas

2. A fragmentación do mundo antigo:

2.1. A ruptura da unidade do imperio romano.

2.2. O Imperio Bizantino.

2.3. Os reinos xermánicos.

2.4. Os francos e o Imperio Carolinxio.

3. Orixe e expansión do Islam:

3.1. O nacemento do Islam e a expansión do islam.

3.2.  A organización do imperio.

3.3.  A sociedade e a vida cotiá. O legado cultural.

4. A Europa feudal entre os séculos IX e XI:

4.1. A Europa medieval.



4.2. A monarquía feudal.

4.3. A sociedade estamental.

4.4. O feudo: señores e campesiños.

4.5. A arte románica.

5. A península ibérica na Alta Idade Media: o predominio musulmán.

5.1. Al-Ándalus. A organización de al-Ándalus.

5.2. A cultura e a arte en al-Ándalus.

5.3. Os núcleos cristiáns.

5.4. A organización dos núcleos cristiáns.

5.5. A cultura e a arte dos reinos cristiáns.

6. A Europa cristiá entre os séculos XI e XV:

6.1. O territorio europeo e os seus gobernos.

6.2. A expansión agraria.

6.3. O renacemento urbán.

6.4. A relixiosidade medieval.

6.5. A crise do século XIV.

6.6. A cultura e a arte da Europa gótica.

7. A Península Ibérica na Baixa Idade Media: o predominio cristián.

7.1. Al-Ándalus entre os séculos XI e XV.

7.2. Os estados cristiáns entre os séculos XI e XV.

7.3. A organización dos reinos cristiáns.

7.4. A repoboación do territorio.

7.5. A economía e a sociedade dos reinos cristiáns.

7.6. A arte gótica e mudéxar en España.

7.7. Galicia na Baixa Idade Media.

 

Estándares de aprendizaxe e perfís competenciais.

Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles

 Bloque 1. O medio físico

B1.1. Localizar espazos xeográficos e lugares
nun  mapa  ou  nunha  imaxe  de  satélite,
utilizando datos de coordenadas xeográficas e
o sistema de fusos horarios.

XHB1.1.1.  Localiza  espazos  xeográficos  e
lugares  nun  mapa  de  España  e  de  Galicia,
utilizando datos de coordenadas xeográficas e
o sistema de fusos horarios

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

B1.2. Ter unha visión global do medio físico de
España  e  de  Galicia,  e  das  súas
características xerais.

XHB1.2.1.  Enumera  e  describe  as
peculiaridades  do  medio  físico  español  e
galego.

Enumera  as  peculiaridades  do  medio  físico
español e galego.

B1.3. Situar no mapa de España e de Galicia
as  unidades  e  os  elementos  principais  do
relevo peninsular.

XHB1.3.1. Sitúa nun mapa físico as principais
unidades do relevo e ríos españois.

Sitúa nun mapa físico as principais  unidades
do relevo e ríos españois.

B1.4. Coñecer e describir os grandes
conxuntos  bioclimáticos  que  conforman  o
espazo xeográfico español e galego.

XHB1.4.1. Localiza nun mapa os grandes
conxuntos ou espazos bioclimáticos de
España.

Localiza nun mapa e describe brevemente os
grandes  conxuntos  ou  espazos  bioclimáticos
de España.



XHB1.4.2. Analiza e compara as zonas
bioclimáticas españolas utilizando gráficos
e imaxes.

XHB1.4.3. Localiza nun mapa os espazos
bioclimáticos de Galicia

B1.5. Coñecer os principais espazos
naturais de España e de Galicia.

XHB1.5.1.  Distingue  e  localiza  nun mapa as
paisaxes de España e de Galicia.

Distingue as paisaxes de España e de Galicia.

B1.6. Coñecer, describir e valorar a acción do
ser humano sobre o medio ambiente español
e galego, e as súas consecuencias

XHB1.6.1.  Procura  e  ordena  información  en
medios  impresos  e  dixitais  referidas  a
problemas ambientais actuais en España e en
Galicia, e localiza páxinas e recursos da web
directamente relacionados con eles.

Procura  e  ordena  información  en  medios
impresos  e  dixitais  referidas  a  problemas
ambientais actuais en España e en Galicia

Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Competencias clave

                                                                   Bloque 2. O espazo humano

 b, c, e, f, g, h B2.1.  A  poboación  mundial:
volume  e  distribución,
movemento  natural,  evolución,
migracións  e estrutura  da
poboación.

B2.1.1  Comentar  a  información  en
mapas do mundo sobre a densidade
de  poboación  e  as  migracións,  e
analizar  a  poboación  europea  no
relativo á súa distribución, evolución e
dinámica,  e  ás  súas  migracións  e
políticas de poboación.

XHB2.1.1. Localiza no mapa
mundial os continentes e as
áreas  máis  densamente
poboadas  e  sinala  os
factores  que  explican  esta
distribución.

CAA
CMCCT
CSC
CD

XHB2.1.2.  Calcula  o  saldo
migratorio  e  explica  o
impacto  das  ondas
migratorias  nos  países  de
orixe e nos de acollida.

CAA
CMCCT
CSC
CD

XHB2.1.3.  Explica  as
características da poboación
europea

CAA
CCL
CSC
CD

XHB2.1.4.  Compara  entre
países a poboación europea
segundo  a  súa  distribución,
a  súa  evolución  e  a  súa
dinámica.

CAA
CMCCT
CSC
CD
CCL

b, e, f, g, h B2.2. Poboación de España e de
Galicia: evolución,
distribución  e  dinámica.
Movementos
migratorios.

B2.2. Analizar as características da
poboación española e galega, a súa
distribución,  dinámica  e  evolución,  e
os movementos migratorios.

XHB2.2.1.  Explica  a
pirámide  de  poboación  de
España  e  das  súas
comunidades autónomas

CAA
CMCCT
CSC
CD
CCL

XHB2.2.2.  Analiza  en
distintos  medios  os
movementos migratorios nas
últimas  tres  décadas  en
España.

CAA
CMCCT
CSC
CD
CCL

XHB2.2.3.  Describe  o
proceso  da  emigración
galega, as súas etapas e os
destinos principais.

CAA
CMCCT
CSC
CD
CCL

b, e, f, g, h B2.3.  Un mundo de cidades. B2.3. Recoñecer as características do
proceso de urbanización, así como da
morfoloxía,  estrutura  e  función  de
diversas urbes do planeta.

XHB2.3.1.  Sinala  elementos
que  diferencien  o  mundo
urbano do mundo rural e os
factores clave do proceso de
urbanización.

CAA
CMCCT
CSC
CD
CCL

XHB2.3.2. Distingue tipos de
cidades  atendendo  á  súa
forma e función

CAA
CMCCT
CSC



CD
CCL

XHB2.3.3.  Interpreta  textos,
imaxes  (fotografías,  imaxes
de satélite...)  e mapas que
expliquen  as  características
das cidades de España e de
Galicia,  axudándose  de
internet.

CAA
CMCCT
CSC
CD
CCL

Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Competencias clave

                                                                   Bloque 3. A Historia medieval

g, l , ñ B3.1.  Idade  Media:  concepto  e
as  subetapas  (alta,  plena  e
baixa Idade Media).

B3.1.  Distinguir  as  tres  fases  do
medievo  asociando  a  cada  unha
delas un fito clave.

XHB3.1.1.  Asocia
acontecementos  ou
procesos  clave  do  medievo
coa fase á que corresponde.

CCL
CMCCT

a, c, d g, l B3.2. A fragmentación do mundo
antigo.

B3.2. Describir a nova situación
xeopolítica  en  Europa  trala
desintegración do Imperio Romano de
Occidente.

XHB3.2.1. Sitúa no mapa de
Europa  os  principais  entes
políticos   trala  caída  de
Roma.

CAA
CMCCT
CD
CCL

XHB3.2.2.  Define  as
principais  características
culturais  do  Imperio
Bizantino

CCL
CAA
CCEC

XHB3.2.3.  Describe  o
proceso  de  formación,  o
modelo  administrativo  e  a
evolución  do  Imperio
Carolinxio  ata  a  súa
fragmentación.

CAA
CCL
CCEC

a, c, d,  f, h, l,
n

B3.3.  Orixe  e  expansión  do
islam

B3.3. Definir e situar no espazo e no
tempo a irrupción do islam, así como
a  súa  evolución  e  as  súas
particularidades  culturais  durante  a
Idade  Media  (administración,
sociedade, vida cotiá, ciencia...)

XHB3.3.1.  Define  as  orixes
da  civilización  islámica  e  o
seu  alcance  nos  séculos
medievais

CAA
CMCCT
CCEC
CCL

XHB3.3.2.  Distingue  as
institucións  e  sitúa  no
espazo  e  no  tempo  as
diferentes  dinastías  que
dirixen  o  imperio  islámico
durante a Idade Media

CAA
CMCCT
CCEC
CCL

XHB3.3.3.  Completa  a
pirámide  social  do  mundo
musulmán medieval

CAA
CCEC
CCL
CSC
CD

XHB3.3.4.  Sinala  as  bases
da  identidade  cultural  do
islam.

CAA
CCEC
CCL
CSC

a, c, d, g, l B3.4.  A Europa feudal  entre os
séculos IX e XI

B3.4.  Coñecer  e  definir  os
fundamentos  políticos,  sociais  ,
económicos  e  estéticos  da  Europa
feudal

XHB3.4.1.  Comprende  e
explica  a  orixe  e  o
funcionamento  da
monarquía feudal.

CAA
CMCCT
CSC
CCL
CCEC

XHB3.4.2. Define a posición,
función  e  idiosincrasia  de
cada un dos estamentos.

CAA
CCL
CSC
CD
CCEC



XHB3.4.3. Distingue a orixe,
estrutura e o funcionamento
do feudo.

CAA
CMCCT
CSC
CCL
CCEC

XHB3.4.4. Distingue e sinala
as carácterísticas estéticas e
o  significado  das  principais
manifestacións  artísticas  do
estilo románico.

CAA
CSC
CCL
CCEC

,  ,  ,  ,a c d f
, , h l n

B3.5. A península ibérica na Alta
Idade  Media:  o  predominio
musulmán.

B3.5.  Describir  os  entes  políticos
presentes na península  ibérica  entre
os  séculos  VIII  e  X  ,  así  como  as
relacións que existen entre eles e as
súas manifestacións culturais.

XHB3.5.1.  Explica  o
panorama  político,  social,
económico  e  cultural  de  al-
Ándalus  na  súa  etapa  de
máximo esplendor

CAA
CMCCT
CCEC
CCL
CSC

XHB3.5.2.  Sinala  a  orixe  e
evolución  dos  reinos
cristiáns  do  norte  da
península  ibérica  nos
séculos  de  predominio
musulmán

CAA
CMCCT
CCEC
CCL
CSC

,  ,  ,  ,g h l n
ñ,

B3.6.  A Europa cristiá  entre os
séculos XI e XV

B3.6.  Coñecer  e  definir  os
fundamentos  políticos,  sociais  ,
económicos  e  estéticos  da  Europa
baixomedieval.

XHB3.6.1. Sitúa os principais
entes políticos na Europa da
Baixa Idade Media

CAA
CMCCT
CCEC
CCL

XHB3.6.2.  Define o proceso
de  expansión  económica
que vive Europa a partir  do
século  XII:  causas  e
consecuencias.

CAA
CCEC
CCL
CSC

XHB3.6.3.  Define  fondo  e
forma da  estética  gótica  en
relación  ó  contexto  de
recuperación.

CAA
CCEC
CCL
CSC

XHB3.6.4.  Valora  a
transcendencia  da  crise  do
século XIV sinalando que na
superación da mesma están
os  fundamentos  da  Europa
do Renacemento.

CAA
CCEC
CCL
CSC
CSIEE

, , , , g h l n ñ B3.7.  A  península  ibérica  na
Baixa Idade Media: o predominio
cristián.

B3.7.  Describir  os  entes  políticos
presentes na península  ibérica  entre
os  séculos  XI  e  XV  ,  así  como  as
relacións que existen entre eles e as
súas manifestacións culturais.

XHB3.7.1. Sitúa e describe a
evolución  territorial  dos
principais  entes  políticos da
Baixa  Idade  Media  na
península ibérica.

CAA
CCEC
CCL
CSC
CMCCT

XHB3.7.2.  Define  o  modelo
institucional e a composición
social dos diferentes estados
da España baixomedieval

CAA
CCEC
CCL
CSC

XHB3.7.3.  Destaca  fitos  e
estratexias  do  proceso  de
Reconquista  entre  o  século
XI e o seu fin no século XV.

CAA
CCEC
CCL
CSC
CMCCT

XHB3.7.4.  Recoñece
exemplos paradigmáticos da
arte  gótica  e  mudéxar
peninsular.

CAA
CCEC
CCL
CSC



Temporalización

1ª avaliación 2ª avaliación 3ª avaliación

B3.1, B3.2, B3.3 e B3.4
B3.5, B3.6 e B3.7

B2.1 e B2.2
B2.3 e todo o Bloque 1

Materiais e recursos didácticos.

Libro de texto: Xeografía e Historia 1º ESO. VVAA Vicens Vives
Libreta de clase ou libreta de fundas para gardar ordeadamente as fichas de reforzo e/ou
ampliación,  así  como  calquera  material  fotocopido  distribuído  polo  profesor  (prensa,
apuntamentos fotografías...) e os exercicios no caso de opten por non ter libreta de clase

Instrumentos e procedementos de avaliación.

Probas escritas e/ou orais:

Ó longo de cada un dos trimestres se levarán a cabo varias que poderán
abarcar un ou máis temas dos que xa se traballaran na clase e na casa.

Cara ó final  de cada trimestre poderase realizar unha proba que englobe
todos os coñecementos e destrezas traballadas durante dito trimestre

Na  valoración  outorgada  ás  probas  terase  en  conta  a  ortografía  e  a  presentación.
Cualificación das probas: de cero a dez.

A cualificación obtida polos alumnos en cada un dos trimestres será a resultante da media
aritmética das probas arriba apuntadas, a que se lle sumará a observación diaria de clase en
forma de saldo de positivos e negativos (a razón de 0´1 por positivo ou -0´1 por negativo)
resultante da valoración da libreta de clase, a actitude amosada cara a materia, participación,
etc; no caso da reiteración dunha actitude negativa, a non realización, mala presentación dos
traballos propostos, poderán restarse da nota global obtida ata un máximo de 0´5 puntos

Recuperación: 

A posibilidade de que un certo número de alumnos non acade os obxetivos marcados en
cada momento do proceso avaliativo fai necesarias adoptar medidas correctoras. Realizarase
unha proba de recuperación para cada avaliación no trimestre seguinte á entrega de notas e
excepcionalmente se as circunstancias o aconsellan unha recuperación final en Xuño.

Para poder superar o curso os alumnos terán que obter unha media das notas trimestriais
igual ou superior a cinco puntos, non podendo obter menos de catro puntos na calificación
dun trimestre; no caso de que isto último ocurrise, o alumno suspendería o curso aínda que
se dera o caso de teren os outros dous trimestres aprobados calquera que foran as notas
obtidas. Aqueles alumnos que non acaden os obxectivos da materia na avaliación ordinaria
deberán presentarse á proba extarordinaria de Setembro: farase unha proba específica na
que se incluirán preguntas de tódalas avaliacións. 



Atención á diversidade.

En colaboración e baixo a supervisión do Departamento de Orientación se procederá á
atención personalizada e adaptada ás diferentes casuísticas que se poidan dar durante o
curso, chegando se así o aconsellaran as circunstancias a deseñar adaptacións curriculares.

Plan de continxencia

No hipotético caso de ter que realizar o ensino a distancia empregaranse os recursos e
actividades dispoñibles no curso 1º ESO Xeografía e Historia, na aula virtual
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesasangrina/aulavirtual/course/view.php?id=1135

A través da aula virtual realizaranse distintas tarefas e actividades, comunicaranse todas
as novidades, anuncios, datas de exames e calquera outra información de interese para o
alumnado. 

Ademais,  no  hipotético  caso  de  ter  que  recorrer  a  un  ensino  non  presencial  ou
semipresencial,  utilizarase a  ferramenta  proporcionada pola  Consellería  de  Educación
webex.com, da maneira máis adecuada ós medios dispoñibles.

Tamén  está  a  disposición  do  alumnado  o  blog https://sociaisaguarda.blogspot.com/
ideado para facilitar o acceso a contidos de ampliación nas disciplinas que se imparten no
departamento de Xeografía e Historia e tamén para que os propios alumnos podan subir
contidos relacionados coa materia, preparados por eles mesmos.

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesasangrina/aulavirtual/course/view.php?id=1135


8.- PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA XEOGRAFÍA E HISTORIA 3º ESO

ÍNDICE
1. Introdución.
2. Marco legal.
3. Contextualización: centro educativo, alumnado e organización.
4. Competencias clave.
5. Obxectivos xerais de etapa.
6. Contidos.
6.1. Contidos/elementos transversais: educación en valores.
7. Secuenciación dos contidos.
8. Metodoloxía docente, actividades e recursos didácticos.
9. Unidades Didácticas.

9.1. U.D.1. A organización política do mundo.
9.2. U.D. 2. O mundo, unha economía globalizada.
9.3. U.D.3. O sector primario.
9.4. U.D.4. Minería, enerxía e industria.
9.5. U.D.5. Os servizos.
9.6. U.D.6. O reto do desenvolvemento.
9.7. U.D.7. A idade moderna, unha nova era.
9.8. U.D.8 Novas formas de pensar: Renacemento e Reforma.
9.9. U.D.9 A formación do imperio español.
9.10. U.D.10. A Europa do Barroco.

10. Atención á diversidade. Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.
11. O proceso avaliativo.
12. Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe.
13. Fases, procedementos e instrumentos de avaliación.
14. Criterios de cualificación.
15. Recuperación da materia.
16. Plan de continxencia

1.- Introdución.
Esta programación didáctica débese á materia troncal Xeografía e Historia do 3º curso de Educación
Secundaria Obrigatoria (ESO) e correspóndese co terceiro nivel de concreción curricular, dentro da
aplicación  práctica  da  lexislación  establecida  para  esta  etapa  do  ensino  educativo.  Os contidos
tratados neste curso estudan a idade moderna: séculos XVI, XVII e XVIII (Antigo Réxime); o
Renacemento, o Barroco e a Ilustración. No bloque relativo á Xeografía, estudaremos as actividades
económicas do sector primario, do sector secundario e terciario, os recursos naturais e impactos
ambientais causados pola acción antrópica, as desigualdades socieconómicas no espazo-mundo e os
principais conflitos mundiais na actualidade derivados das devanditas desigualdades.

2.- Marco legal
Actualmente  (ano  académico  2020-2021)  atopámonos  baixo  a Lei  Orgánica  8/2013,  do  9  de
decembro,  para  a  mellora  da  calidade  educativa  (LOMCE).  Para  a  contextualización  da  nosa
programación, teremos en conta o Real Decreto 132/2010, do 12 de febreiro, polo que se establecen
os requisitos mínimos dos centros de ensino Infantil, Primaria e Secundaria, e o Decreto 324/1996,
do 26 de xullo, polo que se aproba o regulamento de centros de Educación Secundaria. Así mesmo,
rexímonos, para as competencias, obxectivos, contidos e estándares de aprendizaxe (LOMCE), polo
Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da ESO e
Bacharelato, e o Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo das dúas etapas
educativas na Comunidade Autónoma de Galicia.  Para a secuenciación das unidades didácticas,



seguiremos a Orde do 8 de xuño de 2015 pola que se aproba o calendario escolar para o curso
2015/16 nos  centros  docentes  públicos  e  concertados de  Galicia.  Para a  avaliación  do proceso
educativo, a Orde do 21 de decembro de 2007, pola que se regula o proceso avaliativo na ESO, e a
Orde do 23 de xuño de 2008 pola que se modifica a do 21 de decembro de 2007. Na Atención á
Diversidade rexímonos polo Decreto 229/2011, do 7 de decembro, no que se regula a atención á
diversidade do alumnado en Galicia. Esta é a normativa principal na que se basea esta programación
didáctica de aula. 
3.- Contextualización: centro educativo, alumnado e organización
O medio xeohistórico e social no que se desenvolve a actividade docente, a lexislación e o centro
educativo, son factores clave na toma de decisións sobre a secuenciación de contidos, directrices
metodolóxicas e criterios de actuación cos educandos, así como as diferenzas existentes en cada
curso. Esta programación está pensada para catro grupos de entre 18 e 20 alumnos/as de 3º de ESO
e debemos adaptala ás necesidades educativas provocadas pola circunstacia especial da Covid-19.
4.- Competencias clave
Unhas  das  principais  finalidades  educativas  é  a  adquisición  de  competencias  que  permitan  ao
alumnado unha aplicación real dos coñecementos adquiridos, para desenvolverse na vida social e
laboral.  O  marco  europeo  de  educación  e  os  estudos  pedagóxicos  inciden  na  necesidade  de
desenvolver  habilidades prácticas  (Recomendacións do Parlamento Europeo 2006/962/CE,  Orde
ECD/65/2015, 21 de xaneiro). Esta materia ríxese polas seguintes competencias clave (establecidas
na LOMCE, no Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro e no Decreto 86/2015, do 25 de xuño)
que se irán detallando nas unidades didácticas a través dos recursos metodolóxicos e actividades:
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  espíritu  emprendedor  (CSIEE).  Conciencia  e
expresións culturais (CCEC).

CCL:  inherente  á  nosa  materia.  Traballarase  mediante  comentarios  de  fontes  históricas,
redacción  de  traballos  escritos,  actividades  de  aula  (definicións,  etc.),  realización  de
subliñados, esquemas, resumos e lectura de noticias de prensa relacionadas coa xeografía
económica e coa xegrafía política.
CMCCT: vinculada especialmente aos temas de historia económica. Traballarase mediante a
análise  e  o  comentario  de  gráficas,  táboas,  fontes  estadísticas  e  elaboración  de  eixos
cronolóxicos. Por exemplo, gráficas sobre a evolución do comportamento demográfico da
poboación europea durante o Antigo Réxime.
CD:  traballarase  mediante  a  búsqueda  de  información  na  rede  para  traballos  de
investigación, a realización de esquemas con Freemind, Gliffy, etc.
CAA:  aprendizaxe  autónomo.  Traballarase  mediante  a  elaboración  de  esquemas,  a
realización de pequenas averiguacións/investigacións, a búsqueda autónoma de información
e a realización dun traballo grupal e dun pequeno ensaio individual sobre un problema actual
do mundo globalizado (terrorismo xihadista). O comentario de fontes históricas tamén esixe
certa capacidade de autoaprendizaxe.
CSC:  potenciarase  no  traballo  en  grupo,  tanto  na  participación  conxunta  na  aula,  nos
debates, nas tarefas de contido cívico  e na actitude positiva e responsable diaria na aula.
CSIEE:  traballarase  a  través  de  exercicios  que  requiran  investigación,  motivación  e
iniciativa persoal, búsqueda autónoma de información, resolución de problemáticas, etc.
CCEC: inherente á nosa materia. Comentario de obras de arte, visitas virtuais a museos.
Valoración do patrimonio histórico-artístico.



5.- Obxectivos
Os obxectivos da Educación Secundaria contribúen ao desenvolvemento de capacidades, medidas
en competencias, para alcanzar unha finalidade: formar cidadáns críticos e responsables no terreo
persoal  e  profesional.  A nosa  materia  contribúe  a  consecución  das  seguintes  metas  educativas
establecidas no Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, e no Decreto 86/2015, do 25 de xuño:
a)  Asumir  responsablemente  os  seus  deberes,  coñecer  e  exercer  os  seus  dereitos,  practicar  a
tolerancia,  a  cooperación  e  a  solidariedade  entre  persoas  e  grupos,  exercitarse  no  diálogo,
afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre sexos, como valores
comúns dunha sociedade plural, preparándose 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. 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. 
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  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.
Estes  obxectivos  traballaranse  de  maneira  transversal  en  todas  as  tarefas  de  todas  as  unidades
temáticas; se ben uns serán máis próximos a unhas tarefas que outras.



5.1. Correlación entre obxetivos do currículo e actividades:
Obx. a) Debates, preguntas de aula, intercambio de opinións, traballos grupais, actividades de hª de 
xénero.
Obx. b) traballo colaborativo.
Obx. c) Actividades de hª de xénero. Comentario e crítica de carteis e/ou fontes históricas sexistas.
Obx. d) Actividades de hª de xénero. Comentario e crítica de carteis e/ou fontes históricas sexistas.
Obx. e)  Comentario  de  fontes  históricas  de  diversa  índole.  Tarefas  online,  traballos  escritos  a
ordenador,  elaboración  dunta  presentación  en  powerd  point,  manexo  da  aula  Moodle  e  da
plataforma classroom.
Obx. g) Preguntas complexas, plantexamento de problemáticas: o desafío do aforro e o coidado do
medio  ambiente,  a  solidaridade  co  Terceiro  mundo,  etc.  investigacións  de  hª  oral,  búsqueda
autónoma de información.
Obx. h) Lectura de textos sobre novela histórica, lectura e comentario de fontes históricas escritas
en galego, redacción de traballos escritos, de preguntas e actividades de aula e exposicións orais.
Debates orais.
Obx. l),  n) e ñ) Comentario de obras de arte, visitas a museos próximos (se é posible debido á
circunstancia especial pola Covid-19) ou fotografías e comentario de monumentos da vila, visitas
virtuais a museos, exploración da web dos mesmos (ex. recursos Museo do Prado).

6.- Contidos
A delimitación dos contidos traduce a intención dos obxectivos e condiciona a elección de temas e
problemas do saber disciplinar a partir dos cales se efectúa un tratamento didáctico, dende criterios
pedagóxicos  que  delimitan  a  materia.  Plantexamos  uns  contidos  integrados  (conceptuais,
procedimentais e actitudinais)  para desenvolvelos ó longo do curso con complexidade crecente,
respondendo  aos  principios  de  validez,  significación,  adecuación,  interdisciplinariedade  e
globalización. A relación entre os contidos ven marcada pola priorización e xerarquización na rede
de conceptos,  donde o importante  é  o  nivel  do alumnado,  as  suas  necesidades  cognoscitivas  e
intereses, así como a lóxica interna da disciplina, as competencias e os estándares de aprendizaxe.
Presentamos  os  contidos  distribuidos  en  bloques  e  unidades,  atendendo  aos  títulos  xerais  de
contidos do Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, e o Decreto 86/2015, do 25 de xuño:

Bloque 0. Introdución á xeografía
-         As ferramentas do xeógrafo: os mapas. Os gráficos e outras ferramentas.
Bloque 1. A xeografía política
Unidade didáctica 1. A organización política do mundo

- Os estados actuáis.
- Os estados segundo a súa organización política territorial.
- A cooperación entre estados.
- Os conflitos entre estados.
- Un exemplo de cooperación: a UE. A UE hoxe: os seus retos de futuro.
- O estado español.
- As comunidades autónomas: contrastes territoriais.

Bloque 2. A xeografía económica
Unidade didáctica 2. O mundo. Unha economía globalizada.

– A actividade económica.
– Axentes económicos e factores productivos.
– A economía actual. A globalización. Factores que favorecen a globalización e efectos da



mesma.
– O auxe das economías emerxentes e o deterioro das potencias tradicionais.
– Os retos do traballo no mundo global.

Unidade didáctica 3. O sector primario
– O sector primario nos nosos días.
– A paisaxe agraria.
– Os elementos humanos da paisaxe agraria.
– A agricultura das rexións desenvolvidas e das rexións en desenvolvemento.
– A gandaría. A pesca.
– O sector primario en Europa, España e Galiza.
– As paisaxes agrarias españolas e galegas.

Unidade didáctica 4. Minería, enerxía e industria.
– A explotación dos recursos naturais: a minería.
– As fontes de enerxía renovables e non renovables.
– Nacemento e desenvolvemento da industria.
– Os trazos do sistema industrial actual.
– Novos factores de localización industrial.
– O proceso de deslocalización industrial.
– As potencias industriais.
– O sector secundario na UE.
– Minería, enerxía e industria en España e Galicia.

Unidade didáctica 5. O sector servizos
– As actividades do sector servizos.
– O comercio: factores e tipos.
– Un comercio mundial polarizado.
– O transporte: funcións e redes.
– O transporte terrestre, naval e aéreo.
– O turismo.
– Os fluxos turísticos internacionais.
– Outros servizos.
– O comercio e o transporte en España e Galiza.

Bloque 3. Desigualdades socioeconómicas no espazo-mundo
Unidade didáctica 6. O reto do desenvolvemento

– Os países segundo o seu desenvolvemento.
– Causas do atraso económico. A pobreza e a fame.
– As desigualdades de saúde e benestar.
– As desigualdades económicas e sociais: cómo avanzar no desenvolvemento.
– Pobreza e desenvolvemento en España.

Bloque 4. Historia: a idade moderna
Unidade didáctica 7. A idade moderna, unha nova era. Os descubrimentos xeográficos e as
suas consecuencias.

– Un tempo de exploracións.
– As exploracións portuguesas.
– As exploracións castelás.
– A  América precombina: maias, incas e aztecas.
– As transformacións socioeconómicas.

Unidade didáctica 8. Humanismo, Renacemento e reforma relixiosa.
– O humanismo. Unha nova forma de pensar. Unha concepción diferente da ciencia e da arte.
– O Quattrocento e o Cinquecento.



– A expanción da arte do Renacemento no século XVI.
– Os cambios relixiosos. A reforma e a contrarreforma.

Unidade didáctica 9. A formación do imperio español.
– A aparición do estado moderno.
– O Reinado dos Reis Católicos.
– O imperio español: os problemas internos.
– A organización do imperio.
– Os problemas exteriores.

Unidade didáctica 10. A Europa do barroco.
– Unha época de crise.
– O declive da monarquía hispánica.
– A fin da hexemonía española en Europa.
– Francia, primeira potencia europea.
– O éxito comercial das Provincias Unidas.
– O parlamentarismo inglés.
– A Revolución científica.
– A arte barroca.
– O século de ouro español.

6.1.- Contidos transversais: educación en valores
Formación e educación son dous piares básicos do ensino. A educación en valores é unha
demanda  social  e  unha  necesidade  pedagóxica  para  unha  formación  integral  no  ámbito
afectivo-social.  O artigo  4ª  do Decreto  86/2015,  do 25 de  xuño (anexo IV) establece a
obrigatoriedade  do  tratamento  de  contidos  transversais  que  fomenten  os  valores  da
democracia, a igualdade, o respeto, a aseguridade vial, o coidado medioambiental, etc.
A presente programación contempla a inclusión de temas transversais, que serán tratados nas
unidades  como  contidos  de  carácter  actitudinal.  Incidiremos  na  educación  cívica que
introduce ao alumno/a no coñecemento indispensable dos mecanismos do estado de dereito
representativos da soberanía popular. Será transversal a todos os temas en relación coa CSC
e  especialmente  traballarémolo  asociado  aos  contidos  do  bloque  de  xeografría  política.
Traballarase  mediante  a  lectura  de  textos  sobre  cidadanía,  parlamentarismo,  noticias  de
prensa sobre feitos de concienciación social e o traballo colaborativo na aula. A educación
para  igualdade  entre  sexos é  outro  dos  piares  básicos  das  Ciencias  Sociais  a  través  da
historia da muller, especialmente desde o cambio que se vive entre os séculos modernos e a
contemporaneidade. Este contido debe tratarse referido á lei de igualdade, 3/2007, do 22 de
marzo. Farase a través da análise comparativa da situación femenina nas diferentes idades
históricas:  o  comentario  de  carteis,  publicidade,  fotografías,  textos,  que  reflexen  a
desigualdade femenina na historia, concienciando ao alumno/a do papel da muller e dunha
historia protagonizada por homes (ex. publicidade sexista, a situación da muller no Terceiro
Mundo, linguaxe inclusiva na aula. 
A solidaridade, a responsabilidade e a educación para a paz, son principios básicos aos que
contribúe a historia, fomentando nos estudantes a tolerancia e respeto cara outras culturas e
modelos diferentes de sociedade, ao tempo que busca a resolución pacífica de conflictos.
Fomentaranse nos  traballos grupais  e  nas tarefas vinculadas  ás guerras  (por  exemplo as
guerras de relixión do século XVI), as súas consecuencias e ao terrorismo A educación para
o desenvolvemento político e social debe suscitar no alumno/a actitudes de solidariedade cas
rexións e sectores sociais máis desfavorecidos do planeta, facendo fincapé en dúas ideas:
primeiro,  que o sur  non é  pobre,  prantexamento fatalista,  senón que foi,  e  segue sendo
empobrecido, polo sistema económico mundial; e, segundo, que hai un norte no sur que
comparte  responsabilidade  e  un  sur  no  norte  que  tamén  precisa  desenvolvemento.



Asimesmo, a educación ambiental é esencial para lograr o desenvolvemento sostible; feito
que tratamos na historia económica (ex. actividades de repercusión ambiental negativa da
Revolución  Industrial  no  presente),  aproveitando  os  contidos  do  bloque  de  xeografía
económica, especialmente nas tarefas relacionadas coas actividades do sector secundario.
7.- Secuenciación e temporalización dos contidos
Os contidos curriculares  distribúense en catro bloques  e  doce unidades  didácticas.  Estes
bloques  permitirán  diferenciar  o  proceso  de  cambio  histórico,  no  caso  dos  contidos
relacionados coa historia e as diferenzas no tratamento da xeografía humana. 

AVALIACIÓN
(trimestre)

BLOQUE U.D. TEMPORALIZACIÓN
(sesións aprox.)

1

Bloque 0 e
Bloque 1
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xeografía e
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política do

mundo

8

Bloque 2

O mundo, unha
economía

globalizada. O
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7
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6

Bloque 2 O sector servizos 6

2º
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O reto do
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6
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unha nova era
6

3º

Bloque 4
Humanismo,
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6
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imperio español

6

Bloque 4
A Europa do

Barroco
6



8.- Unidades didácticas
U.D.1ª.- A ORGANIZACIÓN POLÍTICA DO MUNDO

Bloque: 1 Trimestre: 1º Calendario: Sep. Sesións: 5

Obxectivos de etapa a, c, d, g, h, l, ñ
Contidos curriculares

1.- Obxectivos didácticos
1. Coñecer as principais formas de organización política territorial en España.
2. Entender as relacións entre estados, a diplomacia internacional e a cooperación de España
na problemática social e económica mundial.
3. Coñecer as características da UE; a súa orixe e evolución no tempo, así como as súas
funcións na actualidade.
2.- Contidos

- Os estados actuais.
- Os estados segundo a súa organización política territorial.
- A cooperación entre estados.
- Os conflitos entre estados.
- Un exemplo de cooperación: a UE. A UE hoxe: os seus retos de futuro.
- O estado español.

As comunidades autónomas: contrastes territoriais.
3.- Elementos transversais: comprensión lectora, expresión oral e escrita, ed. cívica. 
4.- Competencias: CSC, CCL, CMCCT, CAA, CCEC.

6.- Avaliación
Fases: inicial, procesual e final. 
Instrumentos  e  procedementos:  caderno  do  alumno/a,  exame.  Actitude  na  clase  e
participación, tarefas diarias. 
Criterios

- B2.1. Coñecer a organización administrativa e territorial de España.
Estándares de aprendizaxe

- XHB2.1.1. Distingue nun mapa político a distribución territorial de España: comunidades au-
tónomas, capitais, provincias e illas.

U.D. 2ª.- O MUNDO: UNHA ECONOMÍA GLOBALIZADA

Bloque: 2 Trimestre: 1º Calendario: Sep-Out. Sesións: 7

Obxectivos de etapa f, g, h, l
Contidos curriculares B2.5

1.- Obxectivos didácticos
1- Coñecer o significado actual do termo globalización e as consecuencias desde fenómeno a
nivel mundial.
2- Entender a actividade económica e os factores produtivos.
3-  Coñecer  o  auxe  das  potencias  emerxentes  establecendo  unha  relación  deste  feito  co
declive das potencias tradicionais.
2.- Contidos



- A actividade económica.
- Axentes económicos e factores productivos.
- A economía actual. A globalización. Factores que favorecen a globalización e efectos da mesma.
- O auxe das economías emerxentes e o deterioro das potencias tradicionais.
- Os retos do traballo no mundo global.

3.- Elementos transversais: comprensión lectora, expresión oral e escrita, ed. cívica, ed.
para a paz, ed. para a igualdade.
4.- Competencias: CCL, CSC, CAA, CD.
5.- Avaliación

Fases: inicial, procesual e final.
Procedementos e instrumentos: caderno de aula, exame.
Criterios de avaliación

B2.3. Recoñecer as actividades económicas que se realizan en Europa nos tres sectores, identifi-
cando distintas políticas económicas.
B2.4. Coñecer as características de diversos tipos de sistemas económicos.
B2.5. Entender a idea de desenvolvemento sustentable e as súas implicacións.

Estándares de aprendizaxe
XHB2.2.1. Compara a poboación activa de cada sector en diversos países e analiza o grao de
desenvolvemento que amosan estes datos.
XHB2.5.1. Define o desenvolvemento sustentable e describe conceptos clave relacionados con
el.
XHB2.4.1. Diferencia aspectos concretos e a súa interrelación dentro dun sistema económico.

U.D. 3ª.- O SECTOR PRIMARIO

Bloque: 2 Trimestre: 1º Calendario: Out. Sesións: 5

Obxectivos de etapa f, g, h, l
Contidos curriculares B2.4, B2.6, B2.7

1.- Obxectivos didácticos
1. Coñecer as actividades económicas do sector primario en Europa, España e Galiza.
2. Diferenciar as paisaxes agrarias en función da climatoloxía, recursos naturais e formas de
exploración da terra en cada rexión.
3. Coñecer a actividade pesqueira en España e Galiza.
2.- Contidos

– O sector primario nos nosos días.
– A paisaxe agraria.
– Os elementos humanos da paisaxe agraria.
– A agricultura das rexións desenvolvidas e das rexións en desenvolvemento.
– A gandaría. A pesca.
– O sector primario en Europa, España e Galiza.

      - As paisaxes agrarias españolas e galegas.
3.-  Elementos  transversais:  comprensión  lectora,  expresión  oral  e  escrita,  TICs,
emprendemento, ed. ambiental.
4.- Competencias: CSC, CCL, CAA, CMCCT.
5.- Avaliación
Fases: inicial, procesual e final.



Instrumentos  e  procedementos:  caderno  do  alumno/a,  exame.  Actitude  na  clase  e
participación, tarefas diarias.
Criterios

B2.2. Analizar os datos do peso do sector terciario dun país fronte aos do sector primario e se-
cundario, e extraer conclusións.
B2.3. Recoñecer as actividades económicas que se realizan en Europa nos tres sectores, identifi-
cando distintas políticas económicas.
B2.6. Localizar os recursos agrarios e naturais no mapa mundial.
B2.7. Explica e localiza os tipos de pesca e os seus problemas.

Estándares de aprendizaxe
- XHB2.3.1. Diferencia os sectores económicos europeos.
- 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.
- XHB2.7.1. Procura información sobre a sobreexplotación dos caladoiros de pesca, usando re-
cursos impresos e dixitais.

U.D. 4ª.- MINERÍA, ENERXÍA E INDUSTRIA

Bloque: 2 Trimestre: 1º Calendario: Nov. Sesións: 5

Obxectivos de etapa a, c, d, h, l , m
Contidos curriculares B2.8

1.- Obxectivos didácticos
1. Coñecer o desenvolvemento das actividades mineiras, a súa repercusión económica, social
e ambiental no pasado e no presente.
2. Coñecer os tipos de industria.
3. Diferenciar as fontes de exerxía renovables das non renovables.
4. Coñecer os trazos do sistema industrial actual; os factores de localización e o proceso de
deslocalización industrial.
2.- Contidos

- A explotación dos recursos naturais: a minería.
- As fontes de enerxía renovables e non renovables.
- Nacemento e desenvolvemento da industria.
- Os trazos do sistema industrial actual.
- Novos factores de localización industrial.
- O proceso de deslocalización industrial.
- As potencias industriais.
- O sector secundario na UE.
- Minería, enerxía e industria en España e Galicia.

3.- Elementos transversais: comprensión lectora, expresión oral e escrita, ed. cívica, ed.
para a paz, ed. para a igualdade.
4.- Competencias: CSC, CCL, CSIEE.
5.- Avaliación
Fases: inicial, procesual e final.
Procedementos e instrumentos: caderno, exame. Actitude na clase e participación, tarefas
diarias.
Criterios

B2.8. Explicar a distribución desigual das rexións industrializadas no mundo.
Estándares de aprendizaxe



XHB2.8.1. Localiza nun mapa os países máis industrializados do mundo, a través de lendas e
símbolos adecuados. 

U.D. 5ª.- O SECTOR TERCIARIO. SERVIZOS
Bloque: 2 Trimestre: 1º Calendario:Nov.Dec. Sesións: 6

Obxectivos de etapa g, h, l
Contidos curriculares B2.9, B2.10, B2.11

1.- Obxectivos didácticos
1. Coñecer as principais actividades económicas do sector servizos.
2. Coñecer os tipos de comercio e de transporte,
3. Coñecer a activiade turística e os fluxos turísticos internacionais.
2.- Contidos

– As actividades do sector servizos.
– O comercio: factores e tipos.
– Un comercio mundial polarizado.
– O transporte: funcións e redes.
– O transporte terrestre, naval e aéreo.
– O turismo.
– Os fluxos turísticos internacionais.
– Outros servizos.

       - O comercio e o transporte en España e Galiza.
3.- Elementos transversais: comprensión lectora, expresión oral e escrita, ed. cívica, ed.
para a paz, emprendemento e tecnoloxías da información e comunicación.
4.- Competencias: CSC, CCL, CAA, CD.
5.- Avaliación
Fases: inicial, procesual e final. 
Procedementos e instrumentos: caderno. Actitude na clase e participación.
Criterios

B2.10. Entender os fluxos e os bloques comerciais.
B2.11. Analizar o desenvolvemento do turismo e a súa importancia económica.

Estándares de aprendizaxe
XHB2.9.1. Traza sobre un mapamundi o itinerario que segue un produto agrario e outro gandei-
ro desde a súa colleita ata o seu consumo en zonas afastadas, e extrae conclusións.
XHB2.10.1. Define os indicadores que miden os intercambios económicos dun país.
XHB2.10.2. Describe as características do comercio internacional na actualidade.
XHB2.10.3. Enumera as características dos bloques comerciais e as razóns polas que se consti-
túen.
XHB2.11.1. Identifica os tipos de turismo e os seus efectos.
XHB2.11.2. Valora a importancia do turismo na economía española e galega.

U.D. 6ª.- O RETO DO DESENVOLVEMENTO
Bloque: 3 Trimestre: 2º Calendario: Xan. Sesións: 4

Obxectivos de etapa a, c, d, g, h, l
Contidos curriculares B2.12, B2.13



1.- Obxectivos didácticos
1. Coñecer as principais diferenzas no desenvolvemento económico mundial.
2. Entender a orixe da problemática do subdesenvolvemento.
3. Diferenciar o grado de desenvolvemento socioeconómico dos países a nivel mundial, en
Europa e España entendendo as súas conseuencias.

        2.- Contidos
- Os países segundo o seu desenvolvemento.
- Causas do atraso económico. A pobreza e a fame.
- As desigualdades de saúde e benestar.
- As desigualdades económicas e sociais: cómo avanzar no desenvolvemento.
- Pobreza e desenvolvemento en España.

3.- Elementos  transversais: comprensión  lectora,  expresión  oral  e  escrita,  novas
tecnoloxías, ed. cívica.
4.- Competencias: CSC, CCL, CAA.
5.- Avaliación
Fases: inicial, procesual e final.
Instrumentos e procedementos: caderno do alumno, exame. 
Criterios

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.
B2.13. Relacionar áreas de conflito bélico no mundo con factores económicos.

Estándares de aprendizaxe
XHB2.12.1. Comparar as características do consumo interior de países como Brasil e Francia.
XHB2.12.2. Crea mapas conceptuais, usando recursos impresos e dixitais, para explicar o fun-
cionamento do comercio, e sinala os organismos que agrupan as zonas comerciais.
XHB2.12.3. Describe o funcionamento dos intercambios a nivel internacional, utilizando mapas
temáticos e gráficos nos que se reflictan as liñas de intercambio.
XHB2.13.1. Realiza un informe sobre as medidas para tratar de superar as situacións de pobre-
za.
XHB2.13.2. Sinala áreas de conflito bélico no mapamundi e relaciónaas con factores económi-
cos.

U.D. 7ª.- A IDADE MODERNA, UNHA NOVA ERA. OS DESCUBRIMENTOS XEOGRÁFICOS E AS SUAS

CONSECUENCIAS.
Bloque: 3 Trimestre: 2º Calendario: Xan. Sesións: 6

Obxectivos de etapa g, h, l
Contidos curriculares B3.6, B3.12

1.- Obxectivos didácticos
1. Coñecer o significado da expresión idade moderna.
2.  Entender  que  a  época  moderna  foi  un  período  de  exploración  e  descubrimentos
xeográficos e científicos que condicionaron o auxe da burguesía, e que cambiaron algúns
aspecos da sociedade feudal.
2.- Contidos

- Un tempo de exploracións.
- As exploracións portuguesas.
- As exploracións castelás.
- A  América precombina: maias, incas e aztecas.



- As transformacións socioeconómicas.
4.- Competencias: CSC, CCL, CAA, CCEC, CMCCT.

5.- Avaliación
Fases: inicial, procesual e final.
Instrumentos  e  procedementos:  caderno  do  alumno/a,  exame.  Actitude  na  clase  e
participación, tarefas diarias.
Criterios

B3.12. Entender os procesos de conquista e colonización, e as súas consecuencias.
Estándares de aprendizaxe

XHB3.6.1. Distingue modos de periodización histórica (Idade Moderna, Renacemento, Barroco,
Absolutismo, etc.).
XHB3.12.1. Explica as causas que conduciron á descuberta de América para Europa, a súa con-
quista e a súa colonización.
XHB3.12.2. Coñece os principais feitos da expansión de Aragón e de Castela polo mundo.
XHB3.12.3. Sopesa interpretacións conflitivas sobre a conquista e a colonización de América.

U.D. 8ª.- HUMANISMO, RENACEMENTO E REFORMA RELIXIOSA

Bloque: 3 Trimestre: 2º Calendario: Feb. Sesións: 6

Obxectivos de etapa 
a, c, d, h, l

Contidos curriculares B3. 6, B3.7, B3.8, B3.9

1.- Obxectivos didácticos
1. Coñecer o significado do cambio de mentalidade que se producíu nos inicios da idade
moderna.
2. Coñecer os pensadores humanistas, a súa filosofía e ideas.
3. Entender a arte do Renacemento.
4. Coñecer os principais artistas deste período e as súas obras.
5. Entender a reforma relixiosa e as súas consecuencias na actualidade.
2.- Contidos

- O humanismo. Unha nova forma de pensar. Unha concepción diferente da ciencia e da arte.
- O Quattrocento e o Cinquecento.
- A expanción da arte do Renacemento no século XVI.
- Os cambios relixiosos. A reforma e a contrarreforma.

3.- Elementos transversais: comprensión lectora, expresión oral e escrita, ed. cívica, ed. para a
paz, ed. para a igualdade. Respeto á pluralidade social.
4.- Competencias: CSC, CCL, CAA, CMCCT.

5.- Avaliación
Fases: inicial, procesual e final.
Instrumentos  e  procedementos:  caderno  do  alumno/a,  exame.  Cuestionario  sobre  a
visualización na aula de fragmentos do filme “Lutero” para o estudo da reforma relixiosa.
Criterios

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.
B3.9. Coñecer a importancia dalgúns autores e obras destes séculos.

Estándares de aprendizaxe
XHB3.7.1. Identifica trazos do Renacemento e do Humanismo na historia europea, a partir de



fontes históricas de diversos tipos.
XHB3.8.1. Coñece obras e legado de artistas, humanistas e científicos da época.
XHB3.9.1. Analiza obras, ou fragmentos delas, dalgúns autores desta época no seu contexto.

U.D. 9ª.- A FORMACIÓN DO IMPERIO ESPAÑOL

Bloque: 3 Trimestre: 2º Calendario: Feb.-Mar. Sesións: 8

Obxectivos de etapa
a, d, g, l, h 

Contidos curriculares B3.10, B3.11

1.- Obxectivos didácticos
1.  Coñecer  as  formas  políticas  da  idade  moderna  diferenciando  as  súas  características
principais.
2. Coñecer a organización política e territorial da Península Ibérica na idade moderna, tendo
en conta a súa evolución.
3. Entender o significado da monarquía hispánica, relacionando isto cos principais conflitos
europeos da idade moderna.
2.- Contidos

- A aparición do estado moderno.
- O Reinado dos Reis Católicos.
- O imperio español: os problemas internos.
- A organización do imperio.
- Os problemas exteriores.

3.- Elementos transversais: comprensión lectora, expresión oral e escrita, ed. cívica, ed.
para a paz, ed. para a igualdade. Respeto da pluralidade social.
4.- Competencias: CSC, CCL, CAA.
5.- Avaliación
Fases: inicial, procesual e final.
Procedementos e instrumentos: caderno. Actitude na clase e participación.
Criterios

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.
B3.13. Coñecer trazos das políticas internas e as relacións exteriores dos séculos XVI e XVII en
Europa.

Estándares de aprendizaxe
XHB3.10.1. Distingue as características de réximes monárquicos autoritarios, parlamentarios e
absolutos.
XHB3.11.1. Comprende os conceptos de cambio e continuidade en relación co reinado dos Reis
Católicos.
XHB3.12.2. Coñece os principais feitos da expansión de Aragón e de Castela polo mundo.
XHB3.13.1. Analiza as relacións entre os reinos europeos que conducen a guerras como a dos
"Trinta Anos".



U.D. 10.-  A EUROPA DO BARROCO

Bloque: 4 Trimestre: 3º Calendario: Mar.-Abr. Sesións: 7

Obxectivos de etapa
a, c, d, g, h, l, m

Contidos curriculares B3.8, B3.10

1.- Obxectivos didácticos
1. Entender que o Barroco xurde nun período de crise para Europa.
2. Coñecer a situación de crise política, social e económica que atravesa Europa.
3. Coñecer as características da arte barroca analizando as principais obras e autores deste
período.
2.- Contidos

– Unha época de crise.
– O declive da monarquía hispánica.
– A fin da hexemonía española en Europa.
– Francia, primeira potencia europea.
– O éxito comercial das Provincias Unidas.
– O parlamentarismo inglés.
– A Revolución científica.
– A arte barroca.

     -   O século de ouro español.
3.- Elementos transversais: comprensión lectora, expresión oral e escrita, ed. para a paz.
4.- Competencias: CSC, CCL, CAA, CD.
5.- Avaliación

Fases: inicial, procesual e final.
Procedementos e inctrumentos: caderno, proba escrita. Actitude na clase e participación,
tarefas diarias. 
Criterios

B3.8. Coñecer a importancia da arte renacentista e barroca en Europa e en América.
B3.13. Coñecer trazos das políticas internas e as relacións exteriores dos séculos XVI e XVII en
Europa.

Estándares de aprendizaxe
XHB3.9.1. Analiza obras, ou fragmentos delas, dalgúns autores desta época no seu contexto.
XHB3.10.1. Distingue as características de réximes monárquicos autoritarios, parlamentarios e
absolutos.

8.- Metodoloxía docente, actividades e recursos didácticos
A metodoloxía é o vehículo transmisor dos contidos e o camiño para conseguir os obxectivos e
estándares  de  aprendizaxe.  É  en  si  mesma  un  instrumento  educativo,  promovendo  actitudes  e
técnicas  de  traballo.  Propoñemos  unha aprendizaxe  global,  significativa,  funcional,  construtiva,
autodidácta  e  interdisciplinar,  que  supere  a  aprendizaxe  memorística,  e  teña  en  conta  aos
destinatarios  (atención  á  diversidade).  Buscamos  a  conciencia  crítica  mediante  o  estudo
comprensivo e a análise da realidade histórica: a historia como instrumento para fomentar o proceso
de aprender a aprender, tendo en conta a natureza e secuenciación dos contidos, as habilidades do
alumnado e a organización de espazos e recursos. Para elo, combinaremos diferentes métodos de
traballo.  A sesión  maxistral  e  comunicativa  (método  transmisivo  ou  expositivo)  en  momentos



puntuais nos que se precise unha aclaración de conceptos; a entrega e resolución de casos prácticos
(método demostrativo), tales como esquemas, resumos, mapas conceptuais, comentarios de fontes
históricas;  a  entrega  de  pautas,  guións  de  traballo  e  recursos  didácticos,  para  lograr  unha
aprendizaxe autónoma por descubrimento; e as preguntas guiadas, para lograr o entendemento dun
proceso histórico (método interrogativo). As sesións serán activas e participativas, con tarefas de
diversa índole e distintos enfoques. Actuaremos como planificadores da materia e  mediadores no
proceso de  ensino-aprendizaxe,  facilitando técnicas,  recursos  e  materiais  para  a  preparación do
tema.  Proporcionaremos o achegamento a diferentes técnicas de traballo e hábitos de estudo que
permitan o tratamento adecuado da  información a  través  da observación e  a  documentación;  a
organización de ideas, a estructuración de conceptos, e a comunicación oral e escrita, de maneira
que o discente non reciba coñecementos pechados. A combinación de diferentes métodos permitirá
adecuarnos aos distintos ritmos de traballo e capacidades do alumnado (atención á diversidade) ao
tempo que avaliaremos a iniciativa e disposición dos nosos alumnos/as.
Partimos  do  nivel  do  alumno/a:  da  súa  capacidade  cognitiva  e  os  seus  coñecementos  previos.
Utilizaremos a avaliación inicial e as  actividades iniciais, sobre as que se fundamentará o pilar
constructivo de cada unidade didáctica.  A avaliación inicial é unha peza fundamental do ensino.
Detallaranse os procedementos para a súa realización en cada unidade: preguntas curtas, chuvia de
ideas,  lanzamento dalgunha problemática,  texto introductorio,  situación de feitos ou personaxes
históricos,  etc.  As  actividades centrais permitirán traballar  os contidos  da unidade e  estarán en
relación coa avaliación procesual ou formativa (continua). Serán variadas; preferindo aquelas que
lle dean protagonismo ao alumno/a: pesquisas, investigacións, tarefas de resposta aberta, etc. As
actividades finais e de síntese (mapas conceptuais, resumos, informes, probas avaliativas obxetivas)
serán o colofón da unidade no que se consolide e sintetice o aprendido ao tempo que constitúe a
base do seguinte tema. As sesións serán teórico-prácticas (na medida do posible) para non quedar no
primeiro  limiar  de  coñecemento,  e  conseguir  a  funcionalidade  dos  contidos  (actividades  de
aplicación),  ao tempo que se buscarán exemplos próximos á realidade do alumno/a,  segundo o
contexto,  atopando significatividade (actividades de trasferencia). O cambio de tarefas evitará a
monotonía despertando o interés; proporanse actividades de comprensión e opinión.  Incluiremos,
ademáis,  actividades  de  reforzo  e  ampliación.  Tamén  empregaremos  os  traballos
colaborativos/cooperativos fundamentados na  aprendizaxe alumno/a-alumno/a, de maneira que se
enfatice o ensino autodidácta e o papel educativo dos erros. As sesións interactivas e abertas á
participación  do  alumnado  quedarán  reflexadas  nas  preguntas  orais  que  faremos  ao  iniciar  as
conservas reflexivas e de intercambio de opinións entre os discentes, e nas preguntas que estes
poden realizar abertamente nas sesións maxistrais comunicativas ou en calquera outro momento da
hora lectiva. 
A aprendizaxe da materia será en orde crecente de dificultade no tocante aos exercicios prácticos
(ex. primeiro textos para subliñar ideas, despois organización das ideas e finalmente redacción do
comentario con preguntas guiadas; definición de conceptos antes que explicación de procesos ou
comparación  de  teorías). O  coñecemento  escalonado  proponse  no  esquema  de  contidos;  por
exemplo:  partimos dos  trazos  fundamentais  do Capitalismo para  comprender  a  súa repercusión
social  e  espazo-temporal.  Partimos  dos  acontecementos  e  fases  da  Revolución  Francesa  para
entender posteriormente a repercusión histórica dos cambios revolucionarios. As actividades tamén
irán en orde de complexidade.
O  traballo será  individual  e  grupal,  intensificando  o  feedback  profesor-alumno/a (sesión
comunicativa e tarefas) e alumno/a-alumno/a (agrupamentos). Individual: para favorecer a reflexión
e o esforzo persoal; axeitándose ao ritmo e posibilidades de cada un/unha. Grupal: no grupo medio,
para  debates,  posta  en  común,  solucións  de  problemas,  acordos  e  desacordos,  e  mellora  das
relacións  persoais;  e  o  pequeno  grupo  (3/4  persoas)  para  o  desenvolvemento  de  proxectos  e
experiencias. A procura de información, aclaración, ampliación ou profundización de consignas e



conceptos serán as tarefas para estes grupos. 
Materiais e recursos: existe un amplo material susceptible de aproveitamento didáctico entre o cal
seleccionamos: libro de texto, material de elaboración propia, mapas, textos históricos, gráficas,
táboas  de  datos,  literatura  en  prosa,  filmes  e  documentais,  noticias  de  prensa,  páxinas  web,
programas  específicos  de  ordenador  (office,  Freemind,  Flycker),  etc.  En  canto  aos  espazos,  a
maioría das clases terán lugar na aula convencional establecida para o alumnado, puntualizando as
sesións  que  impartiremos  na  aula  de  informática  ou  en  espazos  alleos  ao  centro  (actividades
complementarias e extraescolares, de ser o caso). 
10.- Atención á diversidade e ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo
De acordo co Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade nos
centros educativos galegos, o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo é:  “(..)
aquel que requira, de forma temporal ou permanente apoios ou provisións educativas diferentes ás
ordinarias  por  presentar  necesidades  educativas  especiais,  por  dificultades  específicas  de
aprendizaxe,  por  altas  capacidades  intelectuais,  por  incorporarse  tardíamente  ao  sistema
educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar”. Recóllese este mesmo plantexamento
no artigo 57 da LOMCE. Nembargantes, a atención á diversidade é un concepto amplo, que inclúe
diferentes  realidades  socioculturais,  ademáis  da  singularidade  biolóxica  e  psicolóxica  de  cada
individuo, e de cada centro educativo. Singularidade e pluralidade son os termos que definen a
comunidade educativa en todos os ámbitos, e que presiden o proceso de ensino-aprendizaxe. As
medidas ordinarias e extraordinarias de atención á diversidade de contextos persoais e sociais, están
encamiñadas  a  responder  á  herexoneidade  do  grupo,  dacordo  cos  principios  de  integración  e
inclusión definidos na LOE e na LOMCE.
Deste xeito, aplicaremos medidas ordinarias de adaptación da metodoloxía docente (actividades e
recursos  didácticos),  tendo  en  conta  as  distintas  formas  de  aprender,  os  distintos  ritmos  de
aprendizaxe, intereses e motivacións do alumnado e diversidade étnica e cultural. Nos casos en que
sexa necesario tomar medidas extraordinarias, é sabido a necesidade da avaliación psicopedagóxica
e a colaboración co departamento de orientación (pedagoxía terapéutica, audición e linguaxe). Neste
ámbito figuran: TDA-H, dificultades de aprendizaxe, altas capacidades e incorporacións tardías ao
sistema educativo.
As  medidas  ordinarias  de  aula  (adaptación  da  metodoloxía)  resúmense  en:  uso  de  materiais
didácticos, formas de transmisión de contidos e tarefas que teñan en conta a aprendizaxe visual
(resaltando conceptos e ideas clave mediante subliñados, negrita, cursiva, cores, distintos tipos de
letra,  uso  de  fontes  icónicas,  realización  de  gráficos,  visualización  de  esquemas  orientados  a
potenciar  a  memoria  fotográfica,  etc.);  auditiva  (sesión  maxistral  comunicativa,  proxección  de
audiovisuais, resolución de exercicios orais, facilitación de audioguias e temas gravados na internet,
etc.) e kinestética (resolución de exercicios prácticos: comentario de fontes históricas, realización de
mapas conceptuais, táboas comparativas e esquemas, e actividades de aplicación e transferencia de
coñecementos,  como  por  exemplo  unha  práctica  de  laboratorio  en  física  para  comprobar  a
implicación real da revolución científica do s. XVII). 
Para adaptarnos aos diferentes ritmos de aprendizaxe, combinamos tarefas sinxelas (definición de
conceptos, resposta a preguntas curtas, comentarios guiados) con tarefas complexas (comentario de
fontes, búsqueda autónoma de información); actividades de repaso, reforzo, e síntese, e actividades
de ampliación. As tarefas serán en orde crecente de dificultade. Por suposto, teremos en conta as
titorías e a atención personalizada, durante e despois de cada sesión, para a resolución de dúbidas
puntuais.
As actividades irán orientadas a fomentar o interés pola materia e a motivación. O uso de fontes
históricas diversas e as variacións na metodoloxía contribúen a elo, así como unha aplicación dos
contidos na vida diaria (ex. entender a situación política actual partindo das orixes e evolución dos



modelos políticos, facer ver que a CCL, reforzada en materias de letras, é a base da aprendizaxe,
etc.) Contar cos intereses e gustos do alumnado para seleccionar as tarefas tamén é prioritario. 
O respeto á pluralidade social e a tolerancia son a base do sistema educativo actual. Fomentarase a
integración do grupo mediante traballos colaborativos, para sensibilizar e concienciar do valor da
diversidade  cultural.  O  respeto  á  diversidade  social,  mediante  a  transmisión  dos  contidos
curriculares e as conversas de aula, é fundamental (ex. no tema 5: Imperialismo e I Guerra Mundial,
traballarase o etnocentrismo e a globalización mediante textos críticos cos estragos da civilización
occidental en Asia e África. No tema 11: Descolonización e Terceiro Mundo, trataremos o tema
norte-sur no capitalismo global actual). Ademáis, fomentaremos a  responsabilidade do grupo cos
alumnos/as con necesidades especiais, evitaranse os estereotipos sexistas (no tema 14, con motivo
dos novos movementos sociais, analizaremos os roles de xénero na prensa española dos anos 30 en
comparación cos actuais, para constatar a evolución histórica do cambio e a mentalidade social),
usaremos unha linguaxe inclusiva e actitudes de apoio.
Para o alumnado que precise medidas  extraordinarias,  tomaranse as que se estime oportuno en
colaboración co Departamneto de Pedagoxía e Orientación: adaptacións curriculares, agrupamentos
flexibles ou grupos de adquisición de linguas para alumnado estranxeiro, segundo os casos previsto
no art. 7 do Decreto 86/2015.

11.- O proceso avaliativo
A avaliación  é  a  peza  que  completa  a  programación.  Debe valorar  e  calificar  os  progresos  do
alumnado, detectando as dificultades de aprendizaxe e correxindo os erros no proceso educativo.
Será continúa, formativa, integradora e orientadora para o docente e o discente (art. 21 Decreto
86/2015, 25 de xuño). 

11.1.- Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe
A avaliación  dos  contidos  desta  asignatura  terá  como  referente  os  criterios  e  estándares  de
aprendizaxe do Decreto 86/2015. Ditos criterios e estándares figuran no cadro de secuenciación-
temporalización (mediante códigos establecidos no currículo) e no apartado 6 (proceso avaliativo)
de cada unha das 12 unidades. Os estándares e os criterios repártense entre as 12 unidades, de xeito
oportuno, segundo corresponda, con cadanseu contido. Algúns criterios e estándares serán avaliados
en varios temas (ex.: elabora discusicións sobre o eurocentrismo e a glabalización, ou perspectivas
do século  XXI:  focos  de poder  e  tensión  no noso presente).  Nalgúns casos,  os  estándares  son
transversais a varios temas (valora as fontes históricas, manexa vocabulario propio das CC.SS.,
establece relacións entre o pasado e o pretense, etc.). Estes estándares traballaranse coas tarefas de
varios temas, de xeito que sexan adquiridos a final curso, de cara a avaliación global externa (art.
22, Decreto 86/2015). No cadro de secuenciación de cada unidade figuran de xeito correlativo os
elementos  do currículo.  As tarefas  que  avalían  os  estándares  divídense en iniciais  (av.  inicial),
centrais (av. procesual) e finais (repaso, reforzo) en todos os temas.
A avaliación integradora irá encamiñada á observación das carencias do alumno/a noutras áreas
educativas e ao informe ao profesor/a correspondente desa materia. Non restarán puntuación os
erros cometidos en competencia doutros materias, aínda que sí se establecerán medidas oportunas
para correxir a situación (ex. lecturas para correxir errores ortográficos e carencias léxicas e/ou
gramaticais).

11.1.1. Avaliación inicial do curso
A avaliación inicial realizarase na última sesión do mes de setembro. Complementarase con dúas
tarefas. Unha delas farase o primeiro día de curso. Consistirá en definir termos de todos os temas da
asignatura. Ten por obxectivo detectar o grado de coñecemento inicial de todos os temas. Nesta
proba,  incluiranse  termos  clave  cuxo  significado  é  importante  para  calquer  cidadán:
parlamentarismo,  constitución,  cortes,  etc.  e  outros  máis  específicos  da  materia:
contemporaneidade, idade moderna, etc. A segunda tarefa será a da avaliación inicial da U.d. 1ª, na



que se recollen aspectos tratados no curso anterior.  A idade media.  Os alumnos/as  deben saber
ubicar  correctamente  termos  como  Renacemento,  Barroco  ou  absolutismo.  Estas  probas  están
especialmente  relacionadas  cos  estándares  do  bloque  10  de  contidos  curriculares  do  Decreto
86/2015, que incide na adquisición e uso de vocabulario propio das CC.SS., na relación entre o
pasado e o presente, etc., ao tempo que se tratan estándares de avaliación dos demais bloques de
contido. As consecuencias destas probas fan un balance do primeiro mes de curso. Pode facerse
unha posta en común cos demais docentes, e informarase ás familias dos resultados, que en ningún
caso serán determinantes na nota de avaliación do 1º trimestre, nin, por suposto, na final. Sí pode
facerse, como complemento a estas actividades, un glosario de termos que se repasará a final de
curso,  contrastando  coas  definicións  ofrecidas  na  avaliación  inicial.  O  alumno/a  verá  o  seu
progreso.
Termos avaliación inicial (1º día de curso)

Revolución,  parlamentarismo,  constitución,  cortes,  monarquía,  república,  absolutismo,  idade
moderna, idade media, feudalismo, vasalaxe, idade contemporánea, Ilustración, Barroco, Terceiro
estado, servo, campesiño, reforma protestante, burguesía, etc.

11.2.- Fases, procedementos e instrumentos da avaliación 
A avaliación terá as seguintes fases:
1.- Inicial: para a detección de coñecementos previos. O obxectivo é determinar o punto de
partida do alumno/a, contextualizar a unidade e recordar contidos de unidades anteriores.
Farase a través de: situación de feitos e datas, tormenta de ideas, preguntas orais e escritas,
etc. Non será calificable numéricamente. 
2.-  Procesual: ten como obxectivo traballar e valorar os contidos centrais da unidade. Vai
encamiñada  a  guiar  e  correxir  o  proceso  de  ensino-aprendizaxe.  Farase  mediante  a
observación  diaria  das  actividades  na  aula  de  forma  individual  e  grupal,  o  seguimento
continuo do caderno do alumno/a e a corrección de tarefas feitas na aula e entregadas ao
profesor. 
3.- Final ou sumativa: pretende avaliar os coñecementos, habilidades e destrezas adquiridas
durante a unidade. Farase mediante unha proba escrita de resposta longa e preguntas curtas;
a valoración das tarefas de seguimento na aula e a participación nos  proxectos establecidos
polo docente. 
A avaliación farase mediante os seguintes procedementos e instrumentos:
A) Procedementos: probas escritas, probas orais, análise de fontes de diversa índole (textos,
mapas,  gráficas,  táboas,  fotografías,  carteis,  etc.),  análise  de  filmes,  documentais,  etc.
Elaboración de resumos, esquemas, mapas conceptuais e outras actividades de aula. 
B) Instrumentos: caderno de tarefas, cuestionarios, informes, traballos e exposicións.
Probas  escritas:  faranse,  mínimo,  dúas  probas  escritas  que  sigan  as  modalidades  dos
procedementos e instrumentos de avaliación comentados. Serán parciais que incluirán un
número variable  de temas,  en función das  unidades  impartidas  (reaxustes  de tempos na
secuenciación de contidos  para adaptarse ás necesidades do alumnado ou a  imprevistos,
dificultade dos temas, etc.).  Os exames/probas escritas: valoraranse de 0 a 10 puntos. Non
haberá exames globais, nin en cada unha das avaliacións, nin a final de curso. 
Probas orais:  valorarase a participación, as intervencións ordenadas na clase, a claridade
expositiva  e  organización  de  ideas,  e  o  respeto  na  quenda  de  palabra  e  opinións  dos
compañeiros. A maiores,  poderá haber unha proba de valoración da expresión oral mediante
a argumentación e defensa dun tema dos contidos do curso no terceiro trimestre.
Caderno  de  actividades:  a  revisión  do  mesmo será  diaria  na  aula  mediante  correccións
individuais e colectivas. 
Traballos tutelados: os traballos deberán cumplir as normas indicadas polo profesor e ser



entregados na data sinalada públicamente, flexible segundo a conveniencia do alumnado e as
ircunstancias que concurran nese momento.
11.3.- Criterios de calificación
Esta  materia  será  calificada  mediante  o  exercicio  de  dúas  probas  obxectivas  de
coñecementos teórico-prácticos,  que contabilizarán o 70% da nota total  da avaliación.  O
30% restante divídirase entre:  un 20% para as tarefas diarias de aula,  e  un 10% para a
entrega de tarefas, en data pública sinalada polo profesor. 
11.4.- Recuparación da materia 
Farase un único exame de recuperación por avaliación para aqueles alumnos/as que non
superen as probas establecidas en cada trimestre. Poderá ser antes ou despois da entrega do
boletín  de  notas,  dependendo  das  datas  do  calendario  e  a  decisión  que  os  alumnos/as
consideren máis acertada para superar esa proba. Farase un exame final de recuperación no
mes  de  xuño  para  aqueles  que  a  pesar  das  recuperacións  anteriores  non  superaran  a
asignatura. Os que non superen este exame final terán que recuperar en setembro (avaliación
extraordinaria). 
Eliminarase  materia  en  cada  exame  e  traballo,  de  xeito  que  a  nota  final  sexa  a  media
aritmética entre as tres avaliacións. En setembro: a proba extraordinaria recollerá exercicios
que  engloben,  dentro  do  posible,  o  traballo  realizado  ao  longo  do curso.  Orientarase  a
valorar a adquisición dos mínimos esixibles. En setembro farase un exame puntuable de 0 a
10 puntos que inclúa un número variable de exercicios (resolución de preguntas teóricas e
casos prácticos que se tarballaran durante todo o ano na aula). 

12. PLAN DE CONTINXENCIA
No hipotético caso de ter que realizar o ensino a distancia empregaranse os recursos e actividades
dispoñibles  na aula  virtual
(http://www.edu.xunta.es/centros/iesasangrina/aulavirtual/login/index.php) na que está matriculado
a  totalidade  do alumnado. A través  da  aula  virtual  realizaranse  distintas  e  variadas tarefas  e
actividades, comunicaranse todas as  novidades, anuncios,  datas  de  exames  e  calquera  outra
información  de  interese  para  o  alumnado. Nos  inicios  de  curso,  co  fin  de  que  todos estean
familiarizados co uso da plataforma, proporanse algunhas actividades e tarefas a realizar aínda que
as clases sexan presenciais.

Ademais,  no hipotético caso de ter  que recorrer  a un ensino non presencial  ou semipresencial,
impartiranse  videoclases  a  través  da  ferramenta  proporcionada  pola  Consellería  de  Educación
webex.com, polo que o alumnado deberá estar familiarizado con ela desde inicio de curso.

Tamén está  a  disposición  do alumnado o  blog  https://sociaisaguarda.blogspot.com/ ideado para
facilitar  o acceso a contidos de ampliación nas disciplinas que se imparten no departamento de
Xeografía e Historia e tamén para que os propios alum nos podan subir contidos relacionados coa
materia, preparados por eles mesmos.

Ademáis, abrimos unha aula virtual na plataforma Google classroom coa que os alumnos/as xa
están  familiarizados  despois  de  traballar  con ela  no  curso  anterior.  Contamos  coa  autorización
pertinete dos seus proxenitores.

https://sociaisaguarda.blogspot.com/
http://www.edu.xunta.es/centros/iesasangrina/aulavirtual/login/index.php
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1.- Introducción 

Toda actividade que pretenda culminarse con éxito deberá ser planificada. A elo responde

esta  programación  didáctica  do  Departamento  de  Xeografía  e  Historia  do  noso  IES.  A

programación  é  un  instrumento  de  planificación  da  tarefa  docente  que  estructura  o

proceso  de  ensino-aprendizaxe  e  proporciona  elementos  para  a  análise  e  a

avaliación  da  práctica  docente. É  unha  guía  de  experiencias  que  amosa  as

intencións educativas dun equipo de traballo,  estructura os contidos do curso e

confecciona un plan de tarefas para conseguir os obxectivos marcados. O proxecto

didáctico  aquí  establecido  prevé  a  intervención educativa  do profesorado na aula  dunha

forma deliberada, ordenada e sistemática. 

Educar é axudar a que a persoa se autoconstrúa como tal, a partir da transmisión

de coñecementos teórico-prácticos que permitan ao alumnado atopar o seu lugar

na sociedade, no ámbito profesional e personal, para desenvolverse como cidadán

de  pleno  dereito  e  deber,  con  xuizo  crítico  e  actitudes,  e  valores  racional  e

libremente asumidos. No tocante á nosa área de traballo,  pretendemos que os/as

estudantes logren a adquisición de coñecementos e destrezas para comprender a

realidade social pretérita, e o desenvolvemento de habilidades para interactuar co

medio e a sociedade actual de xeito autónomo e responsable, partindo da análise

dos feitos históricos.  Como conductores do proceso educativo, deseñaremos un

plan de traballo que responda a diversidade do alumnado e de situacións que se

presenten na aula, adaptando a realidade ás necesidades do educando. 

Esta programación didáctica débese á materia troncal Xeografía e Historia, do 4º curso

de  Educación  Secundaria  Obrigatoria  (ESO).  Correspóndese  co  terceiro  nivel  de

concreción curricular. Os contidos curriculares correspóndense cunha(s) etapa(s) histórica(s)

non estudadas até o de agora, tendo en conta que en 1º de ESO só se contempla a análise da

prehistoria e da historia antiga, en 2º das sociedades medievais, e en 3º do Antigo Réxime

(ditos  contidos  curriculares  quedan  reflexados  nas  programacións  de  aula  anteriores,

elaboradas polo profesor/a correspondente). 



O 4º curso de Educación Secundaria Obrigatoria propón dous eixos temáticos centrados nos

cambios do pasado recente: dende a Ilustración e as ondas revolucionarias do século XIX,

que  constitúen  as  bases  do  mundo  contemporáneo,  ate  o  mundo  actual,  coas  súas

transformacións, desequilibrios, focos de poder e tensión; sin esquecer a cultura e a arte. O

coñecemento  do  mundo  actual,  dos  seus  trazos  fundamentais  e  problemas  centrais,  dos

fenómenos globais  que se producen nel  e  condicionan a  vida  dos  grupos humanos,  son

requisitos esenciais para situarse na realidade en que se vive, entender os problemas que se

formulan  e  adoptar  decisións  persoais  razoables  ante  os  mesmos,  e  compromisos  que

contribúan de maneira activa e responsable á construcción do futuro. O estudo do pasado

recente permite entender o presente como un proceso inacabado, que se configura a partir de

elementos do pasado, sobre o que é posible actuar para modelar o futuro. O coñecemento

histórico pretende o estudo das sociedades no máis amplo contexto (político, económico,

social,  e  cultural)  explicando  os  acontecementos  concretos  a  través  das  tendencias

historiográficas con que se abordan a continuidade e o cambio ó longo do tempo. A materia

ten que servir para adquirir sensibilidade, responsabilidade e xuizo crítico ante os retos do

presente: liberdade, dereitos humanos, valores democráticos, etc. 

2.- Marco legal

Actualmente (ano académico 2020-2021) atopámonos baixo a Lei Orgánica 8/2013, do 9 de

decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE). Para a contextualización da nosa

programación, teremos en conta o Real Decreto 132/2010, do 12 de febreiro, polo que se

establecen os requisitos mínimos dos centros de ensino Infantil, Primaria e Secundaria, e o

Decreto  324/1996,  do  26  de  xullo,  polo  que  se  aproba  o  regulamento  de  centros  de

Educación Secundaria. Así mesmo, rexímonos, para as competencias, obxectivos, contidos e

estándares de aprendizaxe (LOMCE), polo Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro,

polo que se establece o currículo básico da ESO e Bacharelato, e o Decreto 86/2015, do 25

de  xuño,  polo  que  se  establece  o  currículo  das  dúas  etapas  educativas  na  Comunidade

Autónoma de Galicia. Para a secuenciación das unidades didácticas, seguiremos a Orde do 8

de xuño de 2015 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2015/16 nos centros



docentes públicos e concertados de Galicia. Para a avaliación do proceso educativo, a Orde

do 21 de decembro de 2007, pola que se regula o proceso avaliativo na ESO, e a Orde do 23

de xuño de  2008 pola  que  se  modifica  a  do  21  de  decembro de  2007.  Na Atención  á

Diversidade  rexímonos  polo  Decreto  229/2011,  do  7  de  decembro,  no  que  se  regula  a

atención á diversidade do alumnado en Galicia. Esta é a normativa principal na que se basea

esta programación didáctica de aula. 

3.- Contextualización: centro educativo, alumnado e organización

O medio xeohistórico e social no que se desenvolve a actividade docente, a lexislación e o

centro educativo, son factores clave na toma de decisións sobre a secuenciación de contidos,

directrices metodolóxicas e criterios de actuación cos educandos. Esta programación está

pensada para un grupo de 24 alumnos/as de 4º de ESO que cursan a materia de xeografía e

historia non bilingüe, e que forman parte do grupos A e B. Ademáis, impartimos clase tamén

a 19 alumnos/as do grupo C. Neste último grupo atopamos certas dificultades académicas e

algunhas necesidades educativas espaciais. 

A materia  impártese  no  último curso  da  ESO,  momento  decisivo  para  o  alumnado  que

continúe ou finalice os seus estudos. Os contidos entroncan coa asignatura hª  do mundo

contemporáneo, para aqueles que cursen o itinerario de Ciencias Sociais-Humanidades no

bacharelato. Asimesmo, o bloque de historia de España entroncará coa materia homónima en

2º de Bacharel, obrigatoria para todos os itinerarios.

4.- Competencias clave

Unhas das principais finalidades educativas é a adquisición de competencias que permitan

ao alumnado unha aplicación real dos coñecementos adquiridos, para desenvolverse na vida

social  e  laboral.  O  marco  europeo  de  educación  e  os  estudos  pedagóxicos  inciden  na

necesidade de desenvolver habilidades prácticas (Recomendacións do Parlamento Europeo

2006/962/CE,  Orde  ECD/65/2015,  21  de  xaneiro).  Esta  materia  ríxese  polas  seguintes

competencias  clave  (establecidas  na  LOMCE,  no  Real  Decreto  1105/2014,  do  26  de

decembro  e  no  Decreto  86/2015,  do  25  de  xuño)  que  se  irán  detallando  nas  unidades

didácticas  a  través  dos  recursos  metodolóxicos  e  actividades:  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  espíritu  emprendedor  (CSIEE).  Conciencia  e  expresións

culturais (CCEC).

CCL:  inherente  á  nosa  materia.  Traballarase  mediante  comentarios  de  fontes  históricas,

redacción  de  traballos  escritos,  actividades  de  aula  (definicións,  etc.),  realización  de

subliñados, esquemas, resumos e lectura de noticias de prensa. 

CMCCT: vinculada especialmente aos temas de historia económica. Traballarase mediante o

comentario de gráficas, táboas, fontes estadísticas e elaboración de eixos cronolóxicos.

CD: traballarase mediante a búsqueda de información na rede para traballos, a realización de

esquemas con Freemind e Gliffy, etc.

CAA:  aprendizaxe  autónomo.  Traballarase  mediante  a  elaboración  de  esquemas,  a

realización de pequenas averiguacións/investigacións, a búsqueda autónoma de información

e a realización dun traballo grupal e dun pequeno ensaio individual sobre un problema actual

do mundo globalizado (terrorismo xihadista). O comentario de fontes históricas tamén esixe

certa capacidade de autoaprendizaxe.

CSC:  potenciarase  no  traballo  en  grupo,  tanto  na  participación  conxunta  na  aula,  nos

debates,  nas  tarefas  de  contido  cívico  (ex.  análise  do  problema  do  traballo  infantil  na

Revolución Industrial, hª de xénero, declaracións de dereitos e deberes, dereitos laborais) e

na actitude positiva e responsable diaria na aula.

CSIEE:  traballarase  a  través  de  exercicios  que  requiran  investigación,  motivación  e

iniciativa persoal (ex. averigua a través da historia oral sobre a vida cotiá en España nos

anos 60), búsqueda autónoma de información, resolución de problemáticas, etc.

CCEC: inherente á nosa materia. Comentario de obras de arte, visitas virtuais a museos.

5.- Obxectivos

Os obxectivos da Educación Secundaria  contribúen ao desenvolvemento de capacidades,

medidas  en  competencias,  para  alcanzar  unha  finalidade:  formar  cidadáns  críticos  e

responsables no terreo persoal e profesional. A nosa materia contribúe a consecución das



seguintes metas educativas establecidas no Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, e

no Decreto 86/2015, do 25 de xuño:

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos, practicar a

tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre persoas e grupos, exercitarse no diálogo,

afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre sexos, como

valores  comúns  dunha  sociedade  plural,  preparándose  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.  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. 

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 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.

Estes  obxectivos  traballaranse  de  maneira  transversal  en  todas  as  tarefas  de  todas  as

unidades temáticas; se ben uns serán máis próximos a unhas tarefas que outras. 



Correlación entre obxetivos do currículo e actividades:

Obx. a) Debates, preguntas de aula, intercambio de opinións, traballos grupais, wiki, mural, actividades de hª de xénero.

Obx. b) Wiki, mural, traballo colaborativo.

Obx. c) Actividades de hª de xénero. Comentario e crítica de carteis e/ou fontes históricas sexistas.

Obx. d) Actividades de hª de xénero. Comentario e crítica de carteis e/ou fontes históricas sexistas.

Obx. e) Comentario de fontes históricas de diversa índole. Elaboración de wiki, póster dixital, tarefas online, traballos escritos a ordenador, elaboración

dunta presentación en powerd point.

Obx. g) Preguntas complexas, plantexamento de problemáticas: o desafío do aforro e o coidado do medio ambiente, a solidaridade co Terceiro mundo,

etc. investigacións de hª oral, búsqueda autónoma de información.

Obx. h) Lectura de novela histórica, lectura e comentario de fontes históricas escritas en español e galego, redacción de traballos escritos, de preguntas e

actividades de aula e exposicións orais. Debates orais.

Obx. l), n) e ñ) Comentario de obras de arte, visitas a museos próximos ou fotografías e comentario de monumentos da vila, barrio ou pobo, visitas 

virtuais a museos, exploración da web dos mesmos (ex. recursos Museo do Prado).

6.- Contidos

A delimitación dos contidos traduce a intención dos obxectivos e condiciona a elección de temas e problemas do saber disciplinar a partir dos cales se

efectúa un tratamento didáctico, dende criterios pedagóxicos que delimitan a materia. Plantexamos uns contidos integrados (conceptuais, procedimentais

e actitudinais) para desenvolvelos ó longo do curso con complexidade crecente,  respondendo aos principios de validez, significación, adecuación,



interdisciplinariedade e globalización. A relación entre os contidos ven marcada pola priorización e xerarquización na rede de conceptos, donde o

importante é o nivel do alumnado, as suas necesidades cognoscitivas e intereses, así como a lóxica interna da disciplina, as competencias e os estándares

de aprendizaxe. Presentamos os contidos distribuidos en bloques e unidades, atendendo aos títulos xerais de contidos do Real Decreto 1105/2014, do 26

de decembro, e o Decreto 86/2015, do 25 de xuño:

BLOQUE I: O ANTIGO RÉXIME 

U.D. 1ª. O Antigo Réxime en Europa: século XVIII.

1.1. Do feudalismo ao absolutismo. Minorías parlamentarias.

1.2. A sociedade estamental e o réxime de economía señorial.

1.3. Arte e ciencia na Europa do Antigo Réxime. A Ilustración.

BLOQUE II:   REVOLUCIÓN E CAMBIO NO SÉCULO XIX: AS BASES DO MUNDO CONTEMPORÁNEO  

U.D. 2ª. Liberalismo e nacionalismo. Transformacións políticas.

2.1. A Crise do Antigo Réxime.

- O Antigo Réxime e a razón crítica ilustrada.

- Bases ideolóxicas do liberalismo político e institucións do réxime liberal.

2.2. A Independencias das colonias británicas e o nacemento dos EE.UU.

2.3. A Revolución Francesa.

- Acontecementos e fases.



- Os cambios revolucionarios e a súa interpretación histórica.

2.4. O Imperio Napoleónico e o proceso revolucionario burgués de 1815 a 1848.

- Napoleón Bonaparte e a súa acción política en Europa.

- Restauración absolutista e ondas revolucionarias liberais (1820, 1830 e 1848).

2.5. O nacionalismo. Fundamentos teóricos. A unificación italiana e alemana.

2.6. A construcción do Estado liberal en España. Das Cortes de Cádiz á Gloriosa.

- Guerra da Independencia, Constitución de 1812 e reinado de Fernando VII.

- O periodo isabelino. Liberalismo doutrinario e liberalismo progresista.

- O sexenio revolucionario/democrático.

U.D. 3ª. Capitalismo e Revolución Industrial. Transformacións económicas.

3.1. A eclosión do capitalismo.

- Fundamentos teóricos e trazos básicos.

3.2. A modernización económica: revolución agraria e industrial. Ciencia no s. XIX.

- A agricultura de Antigo Réxime e os cambios da contemporaneidade.

- Rasgos definitorios da Revolución Industrial e sectores punteiros.

3.3. A Revolución Industrial en España e Galicia.

U.D. 4ª. A sociedade de clases e o Movemento Obreiro. Transformacións sociais.



4.1. A burguesía e o proletariado.

4.2. Socialismo utópico. Marxismo e anarquismo.

4.3. O Movemento Obreiro.

- Trazos e desenvolvemento. I e II Internacional.

4.4. A repercusión do Movemento Obreiro en España.

U.D. 5ª. Imperialismo e I Guerra mundial.

5.1. A hexemonía europea.

- Causas e trazos do fenómeno imperialista. O reparto do mundo.

5.2. A I Guerra Mundial.

- Antecedentes e causas do conflicto.

- Desenvolvemento e bloques belixerantes.

- O organización da paz: o sistema de tratados e a SDN.

- Consecuencias e magnitude do conflicto.

BLOQUE III: PERIODO DE ENTREGUERRAS. CRISE E TRANSICIÓN AO MUNDO ACTUAL

U.D. 6ª. A Revolución Rusa e a construcción do Estado Soviético.

6.1.  A Rusia tsarista. Antecedentes da revolución de 1917.

- A Revolución de outubro de 1905.



6.2. A(s) Revolución(s) de 1917 e o nacemento da URSS.

- Réxime bolchevique e III Internacional. A época de Lenin.

6.3. Stalisnismo. Da NEP aos Plans Quinquenais.

U.D. 7ª. Reconstrucción, prosperidade e crise: economía de entreguerras.

7.1. Os Felices anos 20.

7.2. O crack bursátil de 1929 en Nova York e as súas consecuencias.

7.3. A Gran Depresión dos anos 30.

U.D. 8ª. O ascenso dos sistemas totalitarios.

8.1. A crise da democracia europea e a complicación das relacións internacionais.

- Fascismo, nazismo e ideoloxías totalitarias. Aspectos fundamentais.

8.2. A Alemania de Hitler e a Italia de Mussolini.

8.3. O totalitarismo en España. De Primo de Rivera ao réxime de Franco.

- A Segunda República. Efímera democracia.

- O pronunciamiento militar do 18 de xullo e a Guerra Civil (1936-1939).

U.D. 9ª. A II Guerra Mundial.

9.1. Causas e antecedentes.

9.2. Fases e desenvolvemento do conflicto. Organización da paz.



9.3. Magnitude e consecuencias da contenda bélica.

BLOQUE IV: O MUNDO ACTUAL: DE 1945 AOS NOSOS DÍAS

U.D. 10ª. Guerra Fría e política de bloques.

10.1. A bipolarizaión das relacións internacionais.

- A Guerra Fría entre 1947-1962. Principais conflictos.

10.2. Coexistencia pacífica, distensión e fin da Guerra Fría: 1962-1990.

- Desmantelamento do bloque soviético e hexemonía dos EE.UU.

U.D. 11ª. A descolonización e o nacemento do Terceiro Mundo.

11.1. A emancipación das colonias. O Terceiro Mundo. Neocolonialismo. 

U.D. 12ª. Franquismo e democracia en España.

12.1. O réxime de Franco: evolución política e económica.

12.2. A Transición Democrática.

U.D. 13ª. A construcción da UE.

11.1. Do Benelux a Europa dos 28.

11.2. Política e institucións comunitarias.

11.3. España na Unión Europea.

U.D.14ª. A historia recente. Perspectivas do século XXI: focos de poder e tensión.



14.1. A consolidación da democracia como sistema político: a caída da URSS e a hexemonía dos EE.UU.

14.2. Desenvolvemento capitalista e terceira revolución industrial.

14.3. O mundo islámico: problemática e conflictos.

U.D.15ª. Arte e cultura no mundo contemporáneo.

15.1. A arte no século XIX.

15.2. Tendencias artísticas no século XX: a Vangarda.

Os contidos, criterios, estándares e competencias do bloque 10 do currículum LOMCE traballaranse en todas as unidades didácticas, dado que son de

carácter transversal; abarcables en todos os temas e non favorables para unha unidade independente. Estos contidos son: a relación entre o pasado, o

presente e o futuro a través da historia e a xeografía, cambio e continuidade, tempo histórico, vocabulario histórico e artístico: Idade Contemporánea. 

6.1.- Contidos transversais: educación en valores

Formación e educación son dous piares básicos do ensino. A educación en valores é unha demanda social e unha necesidade pedagóxica para unha

formación integral no ámbito afectivo-social. O artigo 4ª do Decreto 86/2015, do 25 de xuño (anexo IV) establece a obrigatoriedade do tratamento de

contidos transversais que fomenten os valores da democracia, a igualdade, o respeto, a aseguridade vial, o coidado medioambiental, etc.

A presente  programación  contempla  a  inclusión  de  temas  transversais,  que  serán  tratados  nas  unidades  como  contidos  de  carácter  actitudinal.

Incidiremos na  educación cívica que introduce ao alumno/a no coñecemento indispensable dos mecanismos do estado de dereito representativos da

soberanía popular. Será transversal a todos os temas en relación coa CSC. Traballarase mediante a lectura de textos sobre cidadanía, parlamentarismo,

noticias de prensa sobre feitos de concienciación social e o traballo colaborativo na aula. A educación para igualdade entre sexos é outro dos piares



básicos das Ciencias Sociais a través da historia da muller, especialmente desde o cambio que se vive nos séculos contemporáneos. Este contido debe

tratarse referido á lei  de igualdade,  3/2007, do 22 de marzo. Farase a través da análise comparativa da situación femenina nas diferentes idades

históricas: o comentario de carteis, publicidade, fotografías, textos, que reflexen a desigualdade femenina na historia, concienciando ao alumno/a do

papel da muller e dunha historia protagonizada por homes (ex. publicidade sexista, a situación da muller no Terceiro Mundo, linguaxe inclusiva na aula.

No tema 14, con motivo do estudo do movemento feminista, analizaremos estereotipos de xénero na prensa da España dos anos 30, utilizando o

semanario femenino  Ellas.  Os grupos mixtos, o traballo conxunto entre homes e mulleres nas aulas, o respeto e o compañeirismo serán armas de

igualdade na aula. A solidaridade, a responsabilidade e a  educación para a paz, son principios básicos aos que contribúe a historia, fomentando nos

estudantes a tolerancia e respeto cara outras culturas e modelos diferentes de sociedade,  ao tempo que busca a resolución pacífica de conflictos.

Fomentaranse  nos  traballos  grupais  e  nas  tarefas  vinculadas  ás  guerras  mundiais,  as  súas  consecuencias  e  ao  terrorismo  A  educación  para  o

desenvolvemento político e social debe suscitar no alumno/a actitudes de solidariedade cas rexións e sectores sociais máis desfavorecidos do planeta,

facendo fincapé en dúas ideas: primeiro, que o sur non é pobre, prantexamento fatalista, senón que foi, e segue sendo empobrecido, polo sistema

económico mundial;  e,  segundo,  que  hai  un norte  no sur  que comparte  responsabilidade  e  un sur  no norte  que tamén precisa desenvolvemento.

Asimesmo, a  educación ambiental é esencial para lograr o desenvolvemento sostible; feito que tratamos na historia económica (ex. actividades de

repercusión ambiental negativa da Revolución Industrial no presente).

7.- Secuenciación dos contidos

Os  contidos  curriculares  distribúense  en  catro  bloques  e  quince  unidades  didácticas.  Os  bloques  correspóndense  coas  grandes  etapas  históricas

comúnmente aceptadas pola comunidade científica.  Estes  bloques  permitirán diferenciar  o  proceso de cambio histórico.  Comezamos polo Antigo



Réxime, que constitúe o primeiro bloque temático, e ten por obxecto coñecer, na primeira unidade didáctica a estructura e características desta etapa,

centrándonos no eido político, económico, social e cultural. Estudaremos o século XVIII, posto que os séculos XVI e XVII se estudan en 3º ESO,

segundo LOMCE. Esta centuria é esencial para entender a transición á idade contemporánea no século XIX. Con el  iniciamos o segundo bloque

temático, que constituirá o eixo principal do primeiro trimestre: o proceso revolucionario que define as bases do mundo contemporáneo. O liberalismo, o

nacionalismo, os avances e retrocesos na construcción dun modelo político liberal, e posteriormente democrático, en occidente, con especial fincapé en

España (U.D.2ª), o nacemento do sistema capitalista; os seus trazos esenciais, funcionamento, alcance e repercusións da Revolución(s) Industrial(s),

como mutación económica e tecnolóxica, no paso dunha economía señorial a unha economía de mercado (U.D.3ª); e as transformacións sociais que

permiten a substitución dunha sociedade estamental aristocrática por unha sociedade burguesa, de clases e mérito (U.D.4ª), serán os contidos básicos

deste trimestre. Rematamos co Imperialismo e a I Guerra Mundial (U.D.5ª), como consecuencia finisecular do crecemento e expansión capitalista, que

desemboca no gran conflicto que marcará a primeira metade do novo século.

O terceiro  bloque  ben  definido  pola  crise  do  mundo  capitalista  occidental  no  período  de  entreguerras;  que  a  súa  vez  é  unha  consecuencia  das

repercusións do cambio na etapa anterior: a revolución soviética (U.D.6ª) como consolidación da ideoloxía socialista; o crash de 1929 (U.D.7ª) como

repercusión da I Guerra Mundial e da modificación na orde política e económica internacional; o ascenso dos sistemas totalitarios (U.D.8ª), como crise

da democracia e o crecente militarismo e violencia deste período; e a II Guerra Mundial (U.D.9ª), como colofón desta etapa e punto de máxima

inestabilidade e tensión internacional. Estes contidos impartiranse  grosso modo no segundo trimestre, mentres que o cuarto bloque no terceiro. Este

último eixo temático ben definido pola situación internacional e nacional na segunda metade do século XX: a Guerra Fría (U.D.ª10), a descolonización e

o  nacemento  do  Terceiro  Mundo  como  novo  espazo  no  sistema  internacional  (U.D.11ª);  a  construcción  da  UE  como  novo  espazo  político  e



xeoeconómico  mundial,  no  que  se  inscribe  España;  e  a  globalización  económica  (U.D.13ª)  coas  súas  ventaxas,  inconvintes  e  modificacións

socioculturais, que afectan ao noso presente, e que é un período histórico non concluído. Na U.D. 12ª estudaremos o Franquismo e a Transición

Democrática en España, chegando as bases do noso presente, e interrelacionando o tema coa Guerra Fría e a UE. Por último, un tema de actualidade na

U.D.14ª: o terrorismo xihadista, relacionado coa globalización, o subdesenvolvemento e outros temas: a explotación do petróleo (e por tanto volvemos

indirectamente á Revolución Industrial), a situación en países subdesenvolvidos, etc. 

A U.D.15ª, permite estudar a arte contemporánea ao tempo que se repasan conceptos e contidos. A arte é unha fonte histórica producto do seu contexto,

polo que a unidade servirá de repaso, reforzo e ampliación de contidos ao contextualizar as obras. É o colofón da materia. 

AVALIACIÓN
(trimestre)

BLOQUE U.D. TEMPORALIZACIÓN
(sesións aprox.)

1º

Antigo Réxime s. XVIII 5

Era das revolucións
Transformacións

políticas
7

Era das revolucións
Transformacións

económicas
5

Era das revolucións
Transformacións

sociais
5

Era das revolucións
Imperialismo e
Gran Guerra

6

Entreguerras Rev. Rusa 4

2º

Entreguerras
Economía

entreguerras
6

Entreguerras Totalitarismos 6

Entreguerras
II Guerra
Mundial

8

Mundo Actual Guerra Fría 7
3º Mundo Actual Descolonización 4

Mundo Actual Franquismo e 5



democracia
Mundo Actual UE 5
Mundo Actual A Hª recente 9
Mundo Actual Arte e cultura 6

 
1
0
3

As quince unidades quedan distribuidas, de xeito aproximado, a razón de cinco por trimestre, aínda que somos conscientes do diferente número de

sesións en cada avaliación, por días non lectivos e a organización do calendario laboral/escolar anual. Pode que, dependendo da lonxitude do segundo ou

do terceiro trimestre, teñamos que impartir o último dos temas da segunda avaliación, ou o primeiro da terceira, no trimestre anterior ou seguinte,

segundo corresponda. Temos en conta as 103 horas lectivas anuais, distribuidas en tres semanais, descontando periodos vacacionais e días non lectivos.

Pretendemos que a carga do contido sexa equitativa: cinco eixos temáticos en cada avaliación,  distribuindo entre dúas e tres unidades por proba

avaliativa; posiblemente tres, na primeira metade do trimestre, e dous na segunda, tendo en conta a maior carga lectiva de todas as materias ao final de

cada trimestre. Consideramos que os departamentos deben traballar en conxunto esta cuestión para evitar a sobrecarga de traballo. Así mesmo, o número

de sesións adicadas a cada unidade dependerá da lonxitude, complexidade e actividades escollidas para o estudo dese tema, e poderá variar entre unha e

dúas sesións segundo as necesidades e dúbidas do alumnado. 

Por otra banda, somos conscientes da amplitude dos contidos e a imposibilidade de abarcar o total dos mesmos. Teremos que distribuir algún tema (ou

epígrafe) en traballos colectivos e individuais, ou escoller recursos e tarefas que permitan traballar esa totalidade. 

8.- Metodoloxía docente, actividades e recursos didácticos



A metodoloxía  é  o  vehículo  transmisor  dos  contidos  e  o  camiño  para  conseguir  os  obxectivos  e  estándares  de  aprendizaxe.  É  en  si  mesma un

instrumento  educativo,  promovendo  actitudes  e  técnicas  de  traballo.  Propoñemos  unha  aprendizaxe  global,  significativa,  funcional,  construtiva,

autodidácta e interdisciplinar, que supere a aprendizaxe memorística, e teña en conta aos destinatarios (atención á diversidade). Buscamos a conciencia

crítica mediante o estudo comprensivo e a análise da realidade histórica: a historia como instrumento para fomentar o proceso de aprender a aprender,

tendo en conta a natureza e secuenciación dos contidos, as habilidades do alumnado e a organización de espazos e recursos. Para elo, combinaremos

diferentes métodos de traballo. A sesión maxistral e comunicativa (método transmisivo ou expositivo) en momentos puntuais nos que se precise unha

aclaración  de  conceptos;  a  entrega  e  resolución  de  casos  prácticos  (método  demostrativo),  tales  como  esquemas,  resumos,  mapas  conceptuais,

comentarios  de  fontes  históricas;  a  entrega  de  pautas,  guións  de  traballo  e  recursos  didácticos,  para  lograr  unha  aprendizaxe  autónoma  por

descubrimento;  e  as  preguntas  guiadas,  para  lograr  o  entendemento  dun  proceso  histórico  (método  interrogativo).  As  sesións  serán  activas  e

participativas, con tarefas de diversa índole e distintos enfoques. Actuaremos como planificadores da materia e  mediadores no proceso de ensino-

aprendizaxe, facilitando técnicas, recursos e materiais para a preparación do tema. Proporcionaremos o achegamento a diferentes técnicas de traballo e

hábitos  de  estudo  que  permitan  o  tratamento  adecuado  da  información  a  través  da  observación  e  a  documentación;  a  organización  de  ideas,  a

estructuración de conceptos, e a comunicación oral e escrita, de maneira que o discente non reciba coñecementos pechados. A combinación de diferentes

métodos permitirá adecuarnos aos distintos ritmos de traballo e capacidades do alumnado (atención á diversidade) ao tempo que avaliaremos a iniciativa

e disposición dos nosos alumnos/as.

Partimos do nivel do alumno/a: da súa capacidade cognitiva e os seus coñecementos previos. Utilizaremos a avaliación inicial e as actividades iniciais,

sobre  as  que  se  fundamentará  o  pilar  constructivo  de  cada  unidade  didáctica.  A avaliación  inicial  é  unha  peza  fundamental  do  ensino.



Detallaranse os procedementos para a súa realización  en cada unidade:  preguntas curtas,  chuvia de ideas,  lanzamento  dalgunha

problemática, texto introductorio, situación de feitos ou personaxes históricos, etc. As actividades centrais permitirán traballar os contidos da

unidade e estarán en relación coa avaliación procesual ou formativa (continua).  Serán variadas; preferindo aquelas que lle dean protagonismo ao

alumno/a: pesquisas, investigacións, tarefas de resposta aberta, etc. As actividades finais e de síntese (mapas conceptuais, resumos, informes, probas

avaliativas obxetivas) serán o colofón da unidade no que se consolide e sintetice o aprendido ao tempo que constitúe a base do seguinte tema. As sesións

serán  teórico-prácticas (na  medida  do  posible)  para  non  quedar  no  primeiro  limiar  de  coñecemento,  e  conseguir  a  funcionalidade  dos  contidos

(actividades de aplicación), ao tempo que se buscarán exemplos próximos á realidade do alumno/a, segundo o contexto, atopando significatividade

(actividades  de  trasferencia).  O cambio  de  tarefas  evitará  a  monotonía  despertando o  interés;  proporanse  actividades  de  comprensión e  opinión.

Incluiremos, ademáis, actividades de reforzo e ampliación. Tamén empregaremos os traballos colaborativos/cooperativos fundamentados na aprendizaxe

alumno/a-alumno/a, de maneira que se enfatice o ensino autodidácta e o papel educativo dos erros. As sesións interactivas e abertas á participación do

alumnado quedarán reflexadas nas preguntas orais que faremos ao iniciar as conservas reflexivas e de intercambio de opinións entre os discentes, e nas

preguntas que estes poden realizar abertamente nas sesións maxistrais comunicativas ou en calquera outro momento da hora lectiva. 

A aprendizaxe da materia será en orde crecente de dificultade no tocante aos exercicios prácticos (ex. primeiro textos para subliñar ideas, despois

organización das ideas e finalmente redacción do comentario con preguntas guiadas; definición de conceptos antes que explicación de procesos ou

comparación de teorías). O coñecemento escalonado proponse no esquema de contidos; por exemplo: partimos dos trazos fundamentais do Capitalismo

para comprender a súa repercusión social e espazo-temporal. Partimos dos acontecementos e fases da Revolución Francesa para entender posteriormente

a repercusión histórica dos cambios revolucionarios. As actividades tamén irán en orde de complexidade.



O traballo será individual e grupal, intensificando o feedback profesor-alumno/a (sesión comunicativa e tarefas) e alumno/a-alumno/a (agrupamentos).

Individual: para favorecer a reflexión e o esforzo persoal; axeitándose ao ritmo e posibilidades de cada un/unha. Grupal: no grupo medio, para debates,

posta  en  común,  solucións  de  problemas,  acordos  e  desacordos,  e  mellora  das  relacións  persoais;  e  o  pequeno  grupo  (3/4  persoas)  para  o

desenvolvemento de proxectos e experiencias. A procura de información, aclaración, ampliación ou profundización de consignas e conceptos serán as

tarefas para estes grupos. 

Materiais e recursos: existe un amplo material susceptible de aproveitamento didáctico entre o cal seleccionamos: libro de texto, material de elaboración

propia,  mapas,  textos históricos,  gráficas,  táboas  de datos,  literatura en prosa,  filmes e  documentais,  noticias  de prensa,  páxinas web,  programas

específicos de ordenador (office, Freemind, Flycker), etc. En canto aos espazos, a maioría das clases terán lugar na aula convencional establecida para o

alumnado,  puntualizando  as  sesións  que  impartiremos  na  aula  de  informática  ou  en  espazos  alleos  ao  centro  (actividades  complementarias  e

extraescolares, de ser o caso). 

9.- Unidades Didácticas

U.D.1ª.- O ANTIGO RÉXIME EN EUROPA: SÉCULO XVIII

Bloque: 1 Trimestre: 1º Calendario: Sep. Sesións: 5

Obxectivos de etapa a, c, d, g, h, l, ñ

Contidos curriculares B1.1, B1.2, B1.3  

1.- Obxectivos didácticos



1. Coñecer as formas políticas e socioeconómicas do Antigo Réxime, atendendo as súas características, funcionamento e evolución.

2. Analizar os principais movementos culturais e artísticos do século XVIII, así como os avances científicos deste periodo; tendo en conta a súa

repercusión no eido político e social, e as figuras máis representativas.

2.- Contidos

- As formas políticas no século XVIII.

o O absolutismo monárquico. Minorías parlamentarias: Inglaterra.

o A Ilustración. Reformismo ilustrado nas monarquías europeas.

- Sociedade e economía no Antigo Réxime.

o A sociedade estamental. Campesiñado, nobreza e burguesía.

o O réxime señorial: agricultura. Artesanía e comercio.

3.2.1. Sistemas de cultivo e técnicas agrarias. A propiedade da terra.

3.2.2. Sector secundario e terciario: artesanía, gremios e comercio.

- Arte e ciencia na Europa do s. XVIII. 

3.- Elementos transversais: comprensión lectora, expresión oral e escrita, ed. cívica. 

4.- Competencias: CSC, CCL, CMCCT, CAA, CCEC.

5.- Secuenciación de contidos, criterios, estándares, competencias e actividades

Sesión Obxectivo Contido Tarefa Criterio Estándar Competencia



1 1 1.1 B1.1, 

B1.2

XHB1.1.1 
XHB1.1.2 
XHB1.2.1 

CSC,CMCCT
CCL

2 1 1.2 B1.1,

B1.2

Os anteriores CSC, CCL

3 1 2.1  B1.1 XHB1.1.2 CCL, CMCCT

4 1 2.2 B1.1 XHB1.1.2 CCL, CAA

5 2 3 B1.2 XHB1.3.1.
XHB1.3.2

CCL,
CCEC,CAA

6.- Avaliación

Fases: inicial, procesual e final. 

Instrumentos e procedementos: caderno do alumno/a, exame. Actitude na clase e participación, tarefas diarias. 

Criterios

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.

Estándares de aprendizaxe

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 empiricismo e o método científico nunha variedade de áreas.

U.D. 2ª.- LIBERALISMO E NACIONALISMO 

Bloque: 2 Trimestre: 1º Calendario: Sep-Out. Sesións: 7

Obxectivos de etapa a, c, d, g, h, l, ñ

Contidos curriculares B2.1, B2.2

1.- Obxectivos didácticos

1.  Coñecer  os  fundamentos  teóricos  das  novas  institucións  liberais,  analizando o  por  qué  da  desestructuración  do Antigo  Réxime e  das  oleadas

revolucionarias.

2. Estudar as principais oleadas revolucionarias en Europa, América e España coas súas fases e acontecementos esenciais, para coñecer a dinámica dun

proceso histórico de cambio, valorando os avances e retrocesos.



3. Analizar o fenómeno do nacionalismo para profundizar nos procesos de unificación italiana e alemana, como eixos principais da construcción de dúas

potencias burguesas europeas.

4. Valorar a repercusión do cambio decimonónico no século XX, e ata os nosos días, sendo conscientes da importancia do constitucionalismo nas súas

orixes para o nacemento da cidadanía tal e como hoxe a entendemos.

2.- Contidos

1. O ocaso do Antigo Réxime e as primeiras oleadas revolucionarias no século das luces.

1.1. O Antigo Réxime e a razón crítica ilustrada. Principios do liberalismo político e institucións do réxime liberal.

1.3. A Independencia das trece colonias británicas: nacemento dos EE.UU.

1.4. A Revolución Francesa.

1.4.1. Acontecementos e fases.

1.4.2. Os cambios revolucionarios e a súa interpretación histórica.

2. O Imperio napoleónico e  o proceso revolucionario burgués de 1815 a 1848.

2.1. Napoleón e a súa acción política en Europa.

2.2. Restauración absolutista e ondas revolucionarias liberais (1820, 1830 e 1848).

3. O nacionalismo.

3.1. Fundamentos teóricos.

3.2. A unificación italiana e alemana.



          4.  A construcción do Estado liberal en España. Das Cortes de Cádiz á Gloriosa.

               4.1. A Guerra da Independencia e as Cortes de Cádiz.                               

               4.2. O periodo isabelino. Liberalismo doutrinario e liberalismo progresista.

               4.3. O sexenio revolucionario/democrático.

3.- Elementos transversais: comprensión lectora, expresión oral e escrita, ed. cívica, ed. para a paz, ed. para a igualdade.

4.- Competencias: CCL, CSC, CAA, CD.

5.- Secuenciación de contidos, criterios, estándares, competencias e actividades

Sesión Obxectivo Contido Tarefa Criterio Estándar Competencia

1 1 1.1 B2.1 XHB2.1.1.
XHB2.1.2.

CSC, CAA, CCL

2 2, 4 1.3  B2.2 Os anteiores CSC, CAA, CCL

3 2, 4 1.4 B2.2 XHB2.2.1.
XHB2.2.2.

CSC, CAA, CCL

4 2, 4 2.1 e 2.2 B2.2 Os anteriores CCL,
CCEC,CAA,CD

5 3, 4 3 B2.1 Os anteriores CSC, CAA, CCL

6 2, 4 4.1. B2.2 Os anteriores CSC, CAA,

CCL



7 2, 4 4.2.,4.3 B2.2 Todos CSC, CAA,

CCL

6.- Avaliación
Fases: inicial, procesual e final.

Procedementos e instrumentos: caderno de aula, exame.

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.

Estándares de aprendizaxe

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 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.Discute as implicacións da violencia empregando diversos tipos de fontes.

U.D. 3ª.- CAPITALISMO E REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. TRANSFORMACIÓNS ECONÓMICAS

Bloque: 2 Trimestre: 1º Calendario: Out. Sesións: 5

Obxectivos de etapa f, g, h, l

Contidos curriculares B3.1, B3.2, B3.4, B3.5

1.- Obxectivos didácticos



1. Coñecer os trazos do sistema capitalista. 

2. Diferenciar entre capitalismo e economía señorial, precisando as circunstancias e o contexto que as separan.

3. Coñecer o contexto, fases, cronoloxía e importancia histórica da Revolución Industrial en Europa, Asia e América.

4. Establecer diferenzas evolutivas e cronolóxicas no proceso de industrialización en Europa, atendendo especialmente ao caso español e galego.

5. Inferir a importancia histórica do cambio económico do século XIX, atendendo as súas repercusións sociais, culturais e ambientais na actualidade, e

relacionandoos coa esfera política, social e cultural do momento.

2.- Contidos

1. A eclosión do capitalismo.

1.1. Fundamentos teóricos e trazos básicos do sistema capitalista. O liberalismo económico e a economía de mercado.

2. A modernización económica: revolución agraria e industrial.

2.1. A agricultura do Antigo Réxime e a Reforma Agraria Liberal. 

2.2. A Revolución Industrial e o proceso industrializador.

2.2.1. Cronoloxía e fases. Materias primas e fontes de enerxía.

2.2.2. Sectores punteiros: textil, siderometalurxia e transportes. Outras industrias na segunda Revolución Industrial.

3. A Revolución Industrial en España e Galicia.

3.- Elementos transversais: comprensión lectora, expresión oral e escrita, TICs, emprendemento, ed. ambiental.

4.- Competencias: CSC, CCL, CAA, CMCCT.



5.- Secuenciación de contidos, criterios, estándares, competencias e actividades

Sesión Obxectivo Contido Tarefa Criterio Estándar Competencia

1 1 1 B3.1
 
B3.2

B3.5

XHB3.1.1., XHB3.2.1. CSC, CCL,
CAA,

CMCCT

2 2, 5 2 .1 B3.1
 
B3.2

B3.5

XHB2.2.3. CSC, CAA,
CCL

3 3, 4, 5 2.2 B3.1
 
B3.2

B3.3

B3.5

XHB3.2.3., XHB3.1.1. 
XHB3.2.1., XHB3.5.1.

CSC, CAA,
CCL

4 4 3 B3.4 XHB3.4.1 CSC, CAA,
CCL

5 Todos Repaso, reforzo Todos Todos CSC, CAA,
CCL, CD

6.- Avaliación

Fases: inicial, procesual e final.

Instrumentos e procedementos: caderno do alumno/a, exame. Actitude na clase e participación, tarefas diarias.



Criterios

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.

Estándares de aprendizaxe

XHB2.2.3. Analiza os proles e os contras da primeira Revolución Industrial en Inglaterra.

XHB3.1.1. Analiza e compara a industrialización de diferentes países de Europa, América e Asia, nas súas distintas escalas temporais e xeográficas.

XHB3.2.1.Compara o proceso de industrialización en Inglaterra e nos países nórdicos.

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.

U.D. 4ª.- A SOCIEDADE DE CLASES E O MOVEMENTO OBREIRO. TRANSFORMACIÓNS SOCIAIS

Bloque: 2 Trimestre: 1º Calendario: Nov. Sesións: 5

Obxectivos de etapa a, c, d, h, l , m

Contidos curriculares B3.3

1.- Obxectivos didácticos

1. Coñecer as transformacións sociais no século XIX, identificando os rasgos da nova sociedade de clases, a súa organización e funcionamento.



2. Situar no tempo-espazo as ideoloxías socialistas e o Movemento Obreiro, analizando a repercusión sociopolítica presente e futura deste feito, e

relacionándoo coas reivindicacións democráticas, as políticas sociais e a defensa dos dereitos do traballador.

3. Valorar a importancia das transformacións sociais decimonónicas como base da sociedade actual.

2.- Contidos

1. A nova sociedade clases. Características e funcionamento.

1.1. A burguesía e o proletariado. 

2. Asociacionismo obreiro e pensamento socialista. Sindicalismo, cartismo. Socialismo utópico. Marxismo e anarquismo.

3. O Movemento Obreiro.

3.1. Trazos e desenvolvemento. I e II Internacional.

4. A repercusión do Movemento Obreiro en España.

3.- Elementos transversais: comprensión lectora, expresión oral e escrita, ed. cívica, ed. para a paz, ed. para a igualdade.

4.- Competencias: CSC, CCL, CSIEE.

5.- Secuenciación de contidos, criterios, estándares, competencias e actividades

Sesión Obxectivo Contido Tarefa Criterio Estándar Competencia

1 1, 3 1 B3.3 XHB3.3.1. CSC, CCL
2 2, 3 2 B3.3 XHB3.3.1. CSC, CCL 

3 2, 3 3 B3.3 XHB3.3.1. CSC, CCL,
CSIEE

4 2, 3 4 B3.3 XHB3.3.1. CSC, CCL



5 Todos Repaso B3.3 XHB3.3.1. As anteriores

6.- Avaliación

Fases: inicial, procesual e final.

Procedementos e instrumentos: caderno, exame. Actitude na clase e participación, tarefas diarias.

Criterios

B3.3. Entender o concepto de progreso, e os sacrificios e os avances que leva consigo.

Estándares de aprendizaxe

XHB3.3.1.Explica a situación laboral feminina e infantil nas cidades industriais.

U.D. 5ª.- IMPERIALISMO E I GUERRA MUNDIAL

Bloque: 2 Trimestre: 1º Calendario:Nov.Dec. Sesións: 6

Obxectivos de etapa g, h, l

Contidos curriculares B4.1, B4.2, B4.3

1.- Obxectivos didácticos

1. Contextualizar os feitos do Imperialismo como factor da Gran Guerra, analizando o reparto do mundo entre as potencias capitalistas.



2. Coñecer a evolución da diplomacia internacional entre finais do século XIX e principios do XX, e o desenvolvemento da I Guerra Mundial.

3. Relacionar o Imperialismo e as consecuencias da I Guerra Mundial cos feitos históricos do período de entreguerras.

2.- Contidos

1. A hexemonía europea.

1.1. Causas e trazos do fenómeno imperialista.

1.2. O reparto do mundo: Asia e África.

1.3. A diplomacia internacional. Sistemas bismarkianos.

2. A I Guerra Mundial.

2.1. Antecedentes e causas do conflicto.

2.2. Desenvolvemento e bloques belixerantes.

2.3. O organización da paz: o sistema de tratados e a SDN.

2.4. Consecuencias do conflicto.

3.- Elementos transversais: comprensión lectora, expresión oral e escrita, ed. cívica, ed. para a paz, emprendemento e tecnoloxías da información e

comunicación.

4.- Competencias: CSC, CCL, CAA, CD.



5.- Secuenciación de contidos, criterios, estándares, competencias e actividades

Sesión Obxectivo Contido Tarefa Criterio Estándar Competencia

1 1,3 1.1 B4.1,

B4.2

XHB4.1.1., 
XHB4.1.2 
XHB4.2.1

CSC, CAA, CCL

2 1,3 1.2 B4.1,B4.2 Os anteriores CSC, CAA, CCL

3 2,3 1.3 B4.3 XHB4.3.1.,XHB4.3
.2. XHB4.3.3

CSC, CCL, CAA,
CD

4 2,3 2.1 B4.3 Os anteriores CSC, CCL,
CAA,CD

5 2,3 2.2 B4.3 Os anteriores CSC, CCL,
CAA,CD

6 Todos 2.3, 2.4 Todos Todos As anteriores

6.- Avaliación

Fases: inicial, procesual e final. 

Procedementos e instrumentos: caderno. Actitude na clase e participación.

Criterios

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.

Estándares de aprendizaxe

XHB4.1.1. Explica razoadamente que o concepto Imperialismo reflicte unha realidade que influirá na xeopolítica mundial e nas relacións económicas 

transnacionais.

XHB4.1.2. Elabora discusións sobre eurocentrismo e a globalización.

XHB4.2.1. Sabe recoñecer cadeas e interconexións causais entre colonialismo, imperialismo e a Gran Guerra de 1914.

XHB4.3.1. Diferencia os acontecementos dos procesos, nunha explicación histórica, da I Guerra Mundial.

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.

U.D. 6ª.- A REVOLUCIÓN RUSA E A CONSTRUCCIÓN DO ESTADO SOVIÉTICO

Bloque: 3 Trimestre: 2º Calendario: Xan. Sesións: 4

Obxectivos de etapa a, c, d, g, h, l

Contidos curriculares B4.4 

1.- Obxectivos didácticos

1. Contextualizar a Revolución Rusa no marco da Europa contemporánea.



2. Coñecer as características políticas, sociais e económicas da Rusia tsarista.

3. Diferenciar as etapas do proceso revolucionario.

4. Coñecer as características do réxime comunista no eido político e socioeconómico, diferenciando entre o pensamento leninista e

stalinista.

5. Relacionar o proceso revolucionario coas súas repercusións na Europa posterior ao período de entreguerras.

        2.- Contidos

1. A Rusia tsarista. Antecedentes da revolución de 1917.

1.1. A Revolución de outubro de 1905.

1.2. A(s) Revolución(s) de 1917: febreiro e outubro.

2. O nacemento da URSS. 

2.1. Réxime bolchevique e III Internacional. A época de Lenin.

2.2. Stalinismo. Da NEP aos Plans Quinquenais.

3.- Elementos transversais: comprensión lectora, expresión oral e escrita, novas tecnoloxías, ed. cívica.

4.- Competencias: CSC, CCL, CAA.

5.- Secuenciación de contidos, criterios, estándares, competencias e actividades

Sesión Obxectivo Contido Tarefa Criterio Estándar Competencia



1 1, 2 1, 1.1 B4.4. XHB4.4.1 CSC, CCL,
CAA

2 3, 5 1.2 B4.4. XHB4.4.1 CSC, CCL,
CAA

3 4, 5 2.1 B4.4. XHB4.4.1 CSC, CCL,
CAA

4 4, 5 2.2 B4.4. XHB4.4.1 CSC, CCL, CAA

6.- Avaliación

Fases: inicial, procesual e final.

Instrumentos e procedementos: caderno do alumno, exame. 

Criterios

B4.4. Esquematizar a orixe, o desenvolvemento e as consecuencias da Revolución Rusa.

Estándares de aprendizaxe

XHB4.4.1.Contrasta algunhas interpretacións do alcance da Revolución Rusa na súa época e na actualidade.

U.D. 7ª.- RECONSTRUCCIÓN, PROSPERIDADE E CRISE: ECONOMÍA DE ENTREGUERRAS

Bloque: 3 Trimestre: 2º Calendario: Xan. Sesións: 6

Obxectivos de etapa g, h, l

Contidos curriculares B5.1 

1.- Obxectivos didácticos



1. Coñecer a situación económica de posguerra nos EE.UU. e en Europa, diferenciando entre o crecemento estadounidense e a crise europea.

2. Entender os Felices 20 como causa e consecuencia da situación económica de posguerra, e como precedente do actual capitalismo global e consumo

de masas.

3. Coñecer as causas, dimensións e consecuencias do crac bursátil de 1929 para a economía mundial; o desencadeamento da Gran Depresión e as

solucións á crise, interrelacionando os feitos coa actual crise económica de 2008.

2.- Contidos

1. A situación económica despois da I Guerra Mundial.

1.1. EE.UU., unha potencia mundial.

1.2. A crise de posguerra europea: endebedamento, Versalles e a hiperinflación alemá.

1.2.1. Lixeira recuperación: Xénova (1922) e o Plan Dawes.

2. Os Felices anos 20. American Way Life. 

3. O crack bursátil de 1929 en Nova York e as súas consecuencias.

3.1. Causas do crash.

3.2. Exportación mundial da crise.

4. A Gran Depresión dos anos 30.

4.1. Crise económica e social.

4.2. As solucións á crise: keynesianismo e New Deal.



3.- Elementos transversais: comprensión lectora, expresión oral e escrita, ed. cívica, ed. para a igualdade de xénero.

4.- Competencias: CSC, CCL, CAA, CCEC, CMCCT.

5.- Secuenciación de contidos, criterios, estándares, competencias e actividades

Sesión Obxectivo Contido Tarefa Criterio Estándar Competencia

1 1 1.1,1.2 B5.1 XH.B51.1,XHB51.2 CCL,CAA
2 1 1.2 B5.1 Os anteriores As anteriores

3 2 2 B5.1 Os anteriores CCL, CCEC

4 3 3 B5.1 Os anteriores CCL,CAA,
CMCCT

5 3 E4 B5.1 Os anteriores CSC,
CCL,CAA

6 Todos Repaso Todos Todos As anteriores

6.- Avaliación

Fases: inicial, procesual e final.

Instrumentos e procedementos: caderno do alumno/a, exame. Actitude na clase e participación, tarefas diarias.

Criterios

B5.1. Coñecer e comprender os acontecementos, os feitos e os procesos máis importantes do período de entreguerras, e a súa conexión co presente, e

estudar a xerarquía causal nas explicacións históricas sobre esta época.

Estándares de aprendizaxe



XHB5.1.1. Analiza interpretacións diversas de fontes históricas e historiográficas de distinta procedencia.

XHB5.1.2.Relaciona algunhas cuestións concretas do pasado co presente e as posibilidades do futuro, como o alcance das crises financeiras de 1929 e

de 2008.

U.D. 8ª.- O ASCENSO DOS SISTEMAS TOTALITARIOS

Bloque: 3 Trimestre: 2º Calendario: Feb. Sesións: 6

Obxectivos de etapa a, c, d, h, l

Contidos curriculares B5.2 

1.- Obxectivos didácticos

1.  Entender  a  crise  das  democracias  europeas  como  factor  determinante  no  ascenso  dos  sistemas  totalitarios  e  na  complicación  das  relacións

internacionais que conduce a II Guerra Mundial.

2. Coñecer os rasgos definitorios dos sistemas totalitarios, comparándoos co réxime liberal democrático, a través dos exemplos de Alemania, Italia e

España.

3. Analizar a evolución política de España entre os anos 20 e 40, establecendo similitudes e diferenzas co contexto europeo.

4. Relacionar o triunfo do totalitarismo en Europa coa crise xeralizada do mundo contemporáneo no hemisferio occidental e o sistema capitalista, a

partires da I Guerra Mundial.

2.- Contidos

1. A crise da democracia europea e a complicación das relacións internacionais.



1.1. Trazos básicos do totalitarismo. 

1.2. A Alemania de Hitler. Nazismo.

1.3. Italia baixo o fascismo. O réxime de Mussolini. 

2. O totalitarismo en España. De Primo de Rivera ao réxime de Franco.

2.1. A Segunda República. Efímera democracia.

2.2. O pronunciamiento do 18 de xullo e a Guerra Civil (1936-1939). 

3.- Elementos transversais: comprensión lectora, expresión oral e escrita, ed. cívica, ed. para a paz, ed. para a igualdade. Respeto á pluralidade social.

4.- Competencias: CSC, CCL, CAA, CMCCT.

5.- Secuenciación de contidos, criterios, estándares, competencias e actividades

Sesión Obxectivo Contido Tarefa Criterio Estándar Competencia

1 1,2,4 1,1.1 B5.2 XHB5.2.1. CCL, CAA
2 2, 4 1.2 B5.2 Os anteriores CCL, CAA, 

CMCCT
3 2, 4 1.3 B5.2 Os anteriores CCL, CAA, 

CSC

4 3, 4 2,2.1 B5.3 XHB5.3.1
XHB5.3.2. 

CCL, CAA

5 2, 3, 4 2.2 B5.3 Os anteriores CAA,CCL,
CCEC

6 Todos Repaso Todos Todos Todas as



anteriores

6.- Avaliación

Fases: inicial, procesual e final.

Instrumentos e procedementos: caderno do alumno/a, exame. Cuestionario documental "O son das armas". Actitude na clase, tarefas diarias.

Criterios

B5.2. Analizar as causas do auxe dos fascismos en Europa.

B5.3. Coñecer as tensións que levaron en España á proclamación da II República e ao estourido da Guerra Civil.

Estándares de aprendizaxe

XHB5.2.1. Explica diversos factores que fixeron posible o auxe do fascismo en Europa.

XHB5.3.1.Explica as principais reformas durante a II República española, e reaccións a elas.

XHB5.3.2.Explica as causas da Guerra Civil española no contexto europeo e internacional.

U.D. 9ª.- A II GUERRA MUNDIAL

Bloque: 3 Trimestre: 2º Calendario: Feb.-Mar. Sesións: 8

Obxectivos de etapa a, d, g, l, h 

Contidos curriculares B6.1, B6.2, B6.3

1.- Obxectivos didácticos

1. Coñecer a xerarquía causal que leva á II Guerra Mundial poñéndoa en relación co período de entreguerras.



2. Entender o deselvolvemento do conflicto e as súas principais características, atendendo á extensión, fases e bloques belixerantes.

3. Entender a organización da paz e as súas repercusuións na orde política mundial despois de 1945; o nacemento da ONU e o seu papel na diplomacia

internacional.

4. Coñecer o alcance e magnitude do conflicto, e as consecuencias posteriores, atendendo a feitos senlleitos como o holocausto e o seu contexto.

2.- Contidos

1. Orixes da II Guerra Mundial: causas e antecedentes.

2. Desenvolvemento do conflicto. 

2.1. Extensión, fases e bloques belixerantes. Formas de guerra.

2.2. A organización da paz: o sistema de conferencias e o nacemento da ONU.

3. Magnitude e consecuencias do conflicto.

3.- Elementos transversais: comprensión lectora, expresión oral e escrita, ed. cívica, ed. para a paz, ed. para a igualdade. Respeto da pluralidade social.

4.- Competencias: CSC, CCL, CAA.

5.- Secuenciación de contidos, criterios, estándares, competencias e actividades

Sesión Obxectivo Contido Tarefa Criterio Estándar Competencia 

1 1 1 B6.1 XHB6.1.1. CCL, CAA

2 2 2,2.1 B6.2 XHB6.2.1.
XHB6.2.2.
XHB6.2.3.

CAA



3 3 2.2 B6.2 Os anteriores CCL, CAA

4 4 3 B6.2 Os anteriores CCL

5 4 B6.3 B6.3 XHB6.3.1. CSC, CAA

6 4 B6.3 B6.3 O anterior CSC, CAA

7 4 B6.3 B6.3 O anterior CSC,CAA

8 Todos Repaso Todos Todos As anteriores

6.- Avaliación
Fases: inicial, procesual e final.

Procedementos e instrumentos: caderno. Actitude na clase e participación.

Criterios

B6.1. Coñecer as causas da II Guerra Mundial.

B6.2. Coñecer os principais feitos da II Guerra Mundial, diferenciar as escalas xeográficas nesta guerra (europea e mundial) e entender o concepto de

guerra total.

B6.3. Entender o contexto en que se desenvolveu o Holocausto na guerra europea e as súas consecuencias.

Estándares de aprendizaxe

XHB6.1.1. Recoñece a xerarquía causal (diferente importancia dunhas causas ou outras segundo as narrativas).



XHB6.2.1. Sitúa nun mapa as fases do conflito.

XHB6.2.2. Dá unha interpretación de por que rematou antes a guerra europea que a mundial.

XHB6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa das causas e as consecuencias da II Guerra Mundial, a distintos niveis temporais e xeográficos.

XHB6.3.1.Recoñece a significación do Holocausto na historia mundial.

U.D. 10.- GUERRA FRÍA E POLÍTICA DE BLOQUES

Bloque: 4 Trimestre: 3º Calendario: Mar.-Abr. Sesións: 7

Obxectivos de etapa a, c, d, g, h, l, m

Contidos curriculares B6.4, B7.1, B7.2, B7.3,
B8.2, B8.3 

1.- Obxectivos didácticos

1. Coñecer as causas da Guerra Fría e avaliar o seu significado.

2. Comprender a evolución das dúas potencias mundiais, decatándose da formación dos bloques de poder, as súas características e principais viraxes.

3. Analizar a situación dos distintos eixos de conflicto da Guerra Fría.

4. Comprender as consecuencias da política de bloques tras a caída do muro e o seu engarce coa situación actual.

2.- Contidos

1. As orixes da Guerra Fría: bipolarizaión das relacións internacionais.

1.1. A Guerra Fría entre 1947-1962. Principais conflictos.

1.2. Coexistencia pacífica, distensión.

2. Fin da Guerra Fría: desmantelamento do bloque soviético e hexemonía dos EE.UU.



3.- Elementos transversais: comprensión lectora, expresión oral e escrita, ed. para a paz.

4.- Competencias: CSC, CCL, CAA, CD.

5.- Secuenciación de contidos, criterios, estándares, competencias e actividades

Sesión Obxectivo Contido Tarefa Criterio Estándar Competencia 

1 1 1 B6.4

B7.1

XHB6.4.1
XHB6.4.2

CSC,CCL,CAA

2 2,3 1.1 B6.4

B7.1

Os anteriores CSC, CCL,
CAA, CD

3 2,3,4 1.1 1.2 B6.4

B7.1

Os anteriores As anteriores

4 2,3,4 1.2 B6.4,

B7.1

Os anteriores As anteriores

5 5 1.2 

 

B6.4,
B7.1

Os anteriores CSC,CCL,CAA

6 6 2 B6.4

B7.1

XHB6.4.1

XHB7.1.1

As anteriores

7 Todos Repaso Todos Todos As anteriores

6.- Avaliación
Fases: inicial, procesual e final.



Procedementos e inctrumentos: caderno. Traballo grupal. Actitude na clase e participación, tarefas diarias. 

Criterios

B6.4. Comprender o concepto de Guerra Fría no contexto de despois de 1945, e as relacións entre os dous bloques, os EEUU e a URSS.

B7.1. Entender os avances económicos dos réximes soviéticos e os perigos do seu illamento interno, así como os avances económicos do "Welfare

State" en Europa.

B7.2. Comprender o concepto de crise económica e a súa repercusión mundial nun caso concreto.

B8.2. Coñecer as causas e as consecuencias inmediatas do colapso da URSS e outros réximes socialistas.

Estándares de aprendizaxe

XHB6.4.1.Utilizando fontes históricas e historiográficas, explica algúns dos conflitos enmarcados na época da Guerra Fría.

XHB6.4.2. Describe as consecuencias da guerra de Vietnam.

XHB7.1.1. Explica os avances dos réximes soviéticos e do Welfare state en Europa.

U.D. 11ª.- A DESCOLONIZACIÓN E O NACEMENTO DO TERCEIRO MUNDO

Bloque: 4 Trimestre: 3º Calendario: Abril Sesións: 4
Obxectivos de etapa a, d, g, h, l

Contidos curriculares B6.5 

1.- Obxectivos didácticos

1. Coñecer o significado do termo descolonización e as causas deste feito.



2. Analizar as fases e formas do proceso descolonizador en Asia e África.

3.  Comprender  as consecuencias da descolonización e  o xurdimento do Terceiro Mundo, centrándose nas diferencias  entre  áreas desenvolvidas e

subdesenvolvidas. 

2.- Contidos

1. A emancipación das colonias.

1.1. As causas da descolonización.

1.2. O proceso descolonizador en Asia e África.

2. O  nacemento do Terceiro Mundo. 

2.1. Desenvolvemento e subdesenvolvemento. Neocolonialismo.

3.- Elementos transversais: comprensión lectora, expresión oral e escrita, ed. cívica, ed. para a igualdade e a integración social. Rexeitamento do

racismo e da xenofobia, loita contra a pobreza.

4.- Competencias: CSC, CCL, CAA.

5.- Secuenciación de contidos, criterios, estándares, competencias e actividades

Sesión Obxectivo Contido Tarefa Criterio Estándar Competencia 

1 1 1, 1.1 B6.5 XHB6.5.1 CSC,CCL,CAA

2 2 1.2 B6.5 XHB6.5.2. CSC,CCL,CAA



3 3 2,2.1 B6.5 Os anteriores CSC,CCL,CAA

4 Todos Repaso B6.5 Todos CSC,CCL,CAA

6.- Avaliación
Fases: inicial, procesual e final.

Procedementos e instrumentos: caderno de actividades. Actitude na clase e participación. Estudo dun caso: un país subdesenvolvido.

Criterios: B6.5. Organizar os feitos máis importantes da descolonización de posguerra no século XX e comprender os límites da descolonización e da

independencia nun mundo desigual.

Estándares de aprendizaxe

XHB6.5.1. Describe os feitos relevantes do proceso descolonizador.

XHB6.5.2. Distingue entre contextos diferentes do mesmo proceso, por exemplo, África subsahariana (anos 50 e 60) e a India (1947).

U.D. 12ª.- FRANQUISMO E DEMOCRACIA EN ESPAÑA

Bloque: 4 Trimestre: 3º Calendario: Maio Sesións: 5

Obxectivos de etapa a, c, d, g, h, l, m, ñ

Contidos curriculares B7.2, B7.3, B8.3 

1.- Obxectivos didácticos

1. Comprender a evolución e os cambios do réxime franquista en España.



2. Entender o fin da dictadura e a transición a unha España democrática, coas súas novas institucións e organización política e socioeconómica.

2.- Contidos

1. O réxime de Franco: diferenzas entre o primeiro e o segundo Franquismo.

1.1. Evolución política.

1.2. Economía. Da autarquía aos 'plans de desarrollo'.

2. Transición Democrática.

2.1. Proceso de cambio. Modelo de estado. A constitución de 1978.

3.- Elementos transversais: comprensión lectora, expresión oral e escrita, ed. cívica, ed. para a paz, rexeitamento da violencia.

4.- Competencias: CSC, CAA, CCL.

5.- Secuenciación de contidos, criterios, estándares, competencias e actividades

Sesión Obxectivo Contido Tarefa Criterio Estándar Competencia 

1 1 1.1 B7.2,B7.3. XHB7.3.1. CSC,CAA,CCL
2 1 1.2 B7.2,B7.3. XHB7.2.1. CSC,CAA,CCL

3 2 2 B8.3. XHB8.3.1. 
XHB8.3.2.
XHB8.3.3.

CSC,CAA,CCL

4 2 2 B8.3. Os anteriores CSC,CAA,CCL

5 Todos Repaso Todos Todos CSC,CAA,CCL

6.- Avaliación
Fases: inicial, procesual e final.



Procedementos e instrumentos: caderno de actividades. Traballo sobre memoria histórica. Actitude na clase e participación, tarefas diarias. 

Criterios

B7.3. Explicar as causas de que se establecera unha ditadura en España tras a Guerra Civil, e como foi evolucionando esa ditadura desde 1939 a 1975.

B8.3. Coñecer os principais feitos que conduciron ao cambio político e social en España despois de 1975, e sopesar distintas interpretacións sobre ese

proceso.

Estándares de aprendizaxe

XHB7.2.1. Compara a crise enerxética de 1973 coa financeira de 2008.

XHB7.3.1.Coñece a situación da posguerra e a represión en España, así como as fases da ditadura de Franco.

XHB7.3.2. Discute como se entende en España e en Europa o concepto de memoria histórica.

XHB8.3.1. Compara interpretacións sobre a Transición española nos anos setenta do século XX e na actualidade.

XHB8.3.2. Enumera e describe algúns dos principais fitos que deron lugar ao cambio na sociedade española da transición: coroación de Xoán Carlos I, 

lei para a reforma política de 1976, lei de amnistía de 1977, apertura de Cortes Constituíntes, aprobación da Constitución de 1978, primeiras eleccións 

xerais, creación do Estado das autonomías, etc.

XHB8.3.3. Analiza o problema do terrorismo en España durante esta etapa (ETA, GRAPO, Terra Lliure, etc.): a xénese e a historia das organizacións 

terroristas, a aparición dos primeiros movementos asociativos en defensa das vítimas, etc.

U.D. 13ª.- A CONSTRUCCIÓN DA UE

Bloque: 4 Trimestre: 3º Calendario: Maio Sesións: 4



Obxectivos de etapa a, c, d, g, h, l

Contidos curriculares B8.4 

1.- Obxectivos didácticos

1. Coñecer as orixes da Europa comunitaria e as causas da súa formación.

2. Analizar o proceso de construcción da Europa comunitaria; as fases e modificacións condicionadas polo contexto histórico. 

3. Definir a política da UE, as institucións comunitarias e a súa función prioritaria.

4. Analizar a situación de España no contexto da UE.

2.- Contidos

1. As orixes da UE.

1.1. A creación da CECA e da CEE.

1.2. Do Benelux a Europa dos 28.

2. Política e institucións comunitarias.

3. España na Unión Europea.

3.- Elementos transversais: comprensión lectora, expresión oral e escrita, ed. cívica.

4.- Competencias: CSC, CCL, CAA.

5.- Secuenciación de contidos, criterios, estándares, competencias e actividades

Sesión Obxectivo Contido Tarefa Criterio Estándar Competencia 



1 1 1.1,1.2 B8.4 XHB8.4.1 CCL,CAA

2 2 2 B8.4 XHB8.4.1 CCL,CAA

3 3 2,3 B8.4 XHB8.4.1 CCL,CAA
CMCCT

4 Todos Repaso Todos O anterior CCL,CAA,CSC

6.- Avaliación
Fases: inicial, procesual e final.

Procedementos e instrumentos: caderno, mural, enciclopedia virtual. Actitude na clase e participación, tarefas diarias. Entrega de comentario de texto

sobre o Tratado de Maastrich.

Criterios

B8.4. Entender a evolución da construción da Unión Europea.
Estándares de aprendizaxe

XHB8.4.1. Discute sobre a construción da Unión Europea e do seu futuro.

U.D. 14ª.- A HISTORIA RECENTE. PERSPECTIVAS DO SÉCULO XXI: FOCOS DE PODER E TENSIÓN 

Bloque: 4 Trimestre: 3º Calendario: Maio-Xu Sesións: 7



Contidos curriculares B8.1, B8.2, B9.1, B9.2,
B9.3

Obxectivos de etapa e, g, h, l, m, ñ

1.- Obxectivos didácticos

1. Coñecer os trazos da nova orde política e socioeconómica mundial desde a caída do bloque soviético; as perspectivas de fin de século e o inicio dunha

nova etapa, partindo da hexemonía estadounidense.

2. Coñecer o alcance e as consecuencias do desenvolvemento capitalista global, das innovacións tecnolóxicas da terceira revolución industrial e da

globalización económica. 

3. Entender as alternativas, funcionamento e novas reivindicacións do mundo de benestar nas democracias occidentais (novos movementos sociais).

4. Definir as relacións interrexionais; focos de poder e tensión no século XXI, como consecuencia do proceso globalizador da economía e da cultura.

5. Entender a problemática e conflictos do mundo islámico; as súas reivindicacións e posturas, atendendo de maneira especial á formación do Estado

Islámico e ao terrorismo xihadista.

2.- Contidos

1. A consolidación da democracia como sistema político: a caída da URSS e a hexemonía dos EE.UU.

2. Desenvolvemento capitalista e terceira revolución industrial.

2.1. A Globalización económica. Desenvolvemento e subdesenvolvemento.

3. Novos movementos sociais e protestas do estado de benestar.



3.1. Feminismo, pacifismo, ecoloxismo e dereitos do pobo negro.

4. O mundo islámico. Problemática e conflictos.

      4.1. O terrorismo xihadista. Actualidade e perspectivas de futuro.

3.- Elementos transversais: comprensión lectora, expresión oral e escrita, ed. cívica, ed. para a paz, ed. para a igualdade, ed. ambiental.

4.- Competencias: CSC, CD, CAA, CCL, CMCCT, CSIEE.

5.- Secuenciación de contidos, criterios, estándares, competencias e actividades

Sesión Obxectivo Contido Tarefa Criterio Estándar Competencia 

1 1 1 B8.1,B8.2 XHB8.1.1.
XHB8.2.1.

CCL, CAA

2 2 2  B8.1,B9.1, 
B9.2, B9.3

XHB8.1.2.
XHB9.1.2.
XHB9.2.1.

CCL, CSC,
CAA, 

CMCCT
3 2 2 B8.1,B9.1, 

B9.2, B9.3
XHB9.1.1. 
XHB9.1.2.

CCL, CAA,
CSC, CSIEE

4 3 3 B8.1, B9.1 XHB8.1.2. CCL, CSC,
CAA, CSIEE

5 4, 5 4 B9.3. XHB9.3.1. As anteriores

6 4, 5 4 B9.3. XHB9.3.1. As anteriores 



7 4, 5 Repaso Todos Todos
As anteriores

6.- Avaliación
Fases: inicial, procesual e final.

Procedementos  e  instrumentos:  caderno,  ensaio  sobre  o  terrorismo  xihadista,  noticia  de  prensa  sobre  países  subdesenvolvidos  e  revisión  de

estereotipos publicitarios de xénero. Actitude na clase e participación. 

Criterios

B8.1. Interpretar procesos a medio prazo de cambios económicos, sociais e políticos a nivel mundial.

B8.2. Coñecer as causas e as consecuencias inmediatas do colapso da URSS e outros réximes socialistas.

B9.1. Definir a globalización e identificar algúns dos seus factores.

B9.2. Identificar algúns dos cambios fundamentais que supón a Revolución Tecnolóxica.

B9.3.  Recoñecer o impacto destes cambios a nivel local,  autonómico, estatal  e global,  prevendo posibles escenarios máis e menos desexables de

cuestións ambientais transnacionais, e discutir as novas realidades do espazo globalizado.

Estándares de aprendizaxe

XHB8.1.1. Interpreta o renacemento e o declive das nacións no novo mapa político europeo desa época.

XHB8.1.2. Comprende os proles e contras do estado do benestar.

XHB8.2.1. Analiza aspectos políticos, económicos e culturais dos cambios producidos tralo colapso da URSS.

XHB9.1.1. Procura na prensa novas dalgún sector con relacións globalizadas, e elabora argumentos a favor e en contra.



XHB9.1.2. Elabora discusións sobre o eurocentrismo e a globalización.

XHB9.2.1. Analiza algunhas ideas de progreso e retroceso na implantación das recentes tecnoloxías da información e da comunicación, a distintos niveis

xeográficos.

XHB9.3.1. Crea contidos que inclúen recursos como textos, mapas e gráficos, para presentar algún aspecto conflitivo das condicións sociais do proceso

de globalización.

U.D. 15ª.- ARTE E CULTURA NO MUNDO CONTEMPORÁNEO

Bloque: IV Trimestre: 3º Calendario: Xuño Sesións: 6

Obxectivos de etapa g, h, l, n

Contidos curriculares B4.5 

1.- Obxectivos didácticos

1. Coñecer as principais tendencias estéticas do mundo contemporáneo, no eido arquitectónico, escultórico e pictórico, identificando os seus trazos

básicos.

2. Analizar obras de arte, catalogando o estilo ao que pertencen e comentando os seus trazos básicos.

3. Apreciar as obras de arte como patrimonio cultural e como documento para o estudo de feitos históricos.

2.- Contidos

1. A arte do século XIX.

1.1. As artes plásticas: do Romanticismo ao Postimpresionismo.

1.2. A arquitectura: Modernismo.



2. Tendencias artísticas no século XX. A Vangarda: arquitectura, escultura e pintura.

3.- Elementos transversais: uso de fontes artísticas e históricas.

4.- Competencias: CCL, CAA, CCEC.

5.- Secuenciación de contidos, criterios, estándares, competencias e actividades

Sesión Obxectivo Contido Tarefa Criterio Estándar Competencia 

1 1,2,3 1.1 B4.5 XHB4.5.1
XHB4.5.2

CCL,CCEC

2 1,2,3 1.1 B4.5 Os anteriores CCL,CCEC

3 1,2,3 1.2 B4.5 Os anteriores CCL,CCEC,CAA

4 1,2,3 2 B4.5 Os anteriores CCL,CCEC,CAA

5 1,2,3 2 B4.5 Os 

anteriores

CCL,CCEC

6 1,2,3 Repaso Todos Todos  As anteriores

6.- Avaliación
Fases: inicial, procesual e final.

Procedementos e instrumentos: caderno, comentario de obras de arte. Actitude e participación, tarefas diarias. Entrega de comentario dunha obra de

arte.

Criterios

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.

Estándares de aprendizaxe

XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do século XIX.

XHB4.5.2. Compara movementos artísticos europeos e asiáticos.

10.- Atención á diversidade e ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo

De acordo co Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade  nos centros educativos galegos, o alumnado con

necesidades específicas de apoio educativo é: “(..) aquel que requira, de forma temporal ou permanente apoios ou provisións educativas diferentes ás

ordinarias  por  presentar  necesidades  educativas  especiais,  por  dificultades  específicas  de  aprendizaxe,  por  altas  capacidades  intelectuais,  por

incorporarse tardíamente ao sistema educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar”.  Recóllese este mesmo plantexamento no artigo 57

da LOMCE. Nembargantes, a atención á diversidade é un concepto amplo, que inclúe diferentes realidades socioculturais, ademáis da singularidade

biolóxica e psicolóxica de cada individuo, e de cada centro educativo. Singularidade e pluralidade son os termos que definen a comunidade educativa en

todos os ámbitos, e que presiden o proceso de ensino-aprendizaxe. As medidas ordinarias e extraordinarias de atención á diversidade de contextos

persoais e sociais, están encamiñadas a responder á herexoneidade do grupo, dacordo cos principios de integración e inclusión definidos na LOE e na

LOMCE.

Deste xeito, aplicaremos medidas ordinarias de adaptación da metodoloxía docente (actividades e recursos didácticos), tendo en conta as distintas

formas de aprender, os distintos ritmos de aprendizaxe, intereses e motivacións do alumnado e diversidade étnica e cultural. Nos casos en que sexa

necesario  tomar  medidas  extraordinarias,  é  sabido  a  necesidade  da  avaliación  psicopedagóxica  e  a  colaboración co  departamento  de  orientación



(pedagoxía terapéutica, audición e linguaxe). Neste ámbito figuran: TDA-H, dificultades de aprendizaxe, altas capacidades e incorporacións tardías ao

sistema educativo.

As medidas ordinarias de aula (adaptación da metodoloxía) resúmense en: uso de materiais didácticos, formas de transmisión de contidos e tarefas que

teñan en conta a aprendizaxe visual (resaltando conceptos e ideas clave mediante subliñados, negrita, cursiva, cores, distintos tipos de letra, uso de

fontes  icónicas,  realización de gráficos,  visualización de esquemas orientados a  potenciar  a  memoria fotográfica,  etc.);  auditiva (sesión maxistral

comunicativa, proxección de audiovisuais, resolución de exercicios orais, facilitación de audioguias e temas gravados na internet, etc.) e kinestética

(resolución de exercicios prácticos: comentario de fontes históricas, realización de mapas conceptuais, táboas comparativas e esquemas, e actividades de

aplicación e transferencia de coñecementos, como por exemplo unha práctica de laboratorio en física para comprobar a implicación real da revolución

científica do s. XVII). 

Para adaptarnos aos diferentes ritmos de aprendizaxe, combinamos tarefas sinxelas (definición de conceptos, resposta a preguntas curtas, comentarios

guiados) con tarefas complexas (comentario de fontes, búsqueda autónoma de información); actividades de repaso, reforzo, e síntese, e actividades de

ampliación. As tarefas serán en orde crecente de dificultade. Por suposto, teremos en conta as titorías e a atención personalizada, durante e despois de

cada sesión, para a resolución de dúbidas puntuais.

As actividades irán orientadas a fomentar o interés pola materia e a motivación. O uso de fontes históricas diversas e as variacións na metodoloxía

contribúen a elo, así como unha aplicación dos contidos na vida diaria (ex. entender a situación política actual partindo das orixes e evolución dos

modelos políticos, facer ver que a CCL, reforzada en materias de letras, é a base da aprendizaxe, etc.) Contar cos intereses e gustos do alumnado para

seleccionar as tarefas tamén é prioritario. 



O  respeto  á  pluralidade  social  e  a  tolerancia  son  a  base  do  sistema  educativo  actual.  Fomentarase  a  integración  do  grupo  mediante  traballos

colaborativos, para sensibilizar e concienciar do valor da diversidade cultural. O respeto á diversidade social, mediante a transmisión dos contidos

curriculares e as conversas de aula, é fundamental (ex. no tema 5: Imperialismo e I Guerra Mundial, traballarase o etnocentrismo e a globalización

mediante textos críticos cos estragos da civilización occidental en Asia e África. No tema 11: Descolonización e Terceiro Mundo, trataremos o tema

norte-sur  no capitalismo global  actual).  Ademáis,  fomentaremos a  responsabilidade do grupo cos alumnos/as con necesidades especiais,

evitaranse os estereotipos sexistas (no tema 14, con motivo dos novos movementos sociais, analizaremos os roles de xénero na prensa

española dos anos 30 en comparación cos actuais, para constatar a evolución histórica do cambio e a mentalidade social), usaremos

unha linguaxe inclusiva e actitudes de apoio.

Para o alumnado que precise medidas extraordinarias, tomaranse as que se estime oportuno en colaboración co Departamneto de

Pedagoxía  e  Orientación:  adaptacións  curriculares,  agrupamentos  flexibles  ou  grupos  de  adquisición  de  linguas  para  alumnado

estranxeiro, segundo os casos previsto no art. 7 do Decreto 86/2015.

11.- O proceso avaliativo

A avaliación é a peza que completa a programación. Debe valorar e calificar os progresos do alumnado, detectando as dificultades de aprendizaxe e

correxindo os erros no proceso educativo. Será continúa, formativa, integradora e orientadora para o docente e o discente (art. 21 Decreto 86/2015, 25 de

xuño). 

11.1.- Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe

A avaliación dos contidos desta asignatura terá como referente os criterios e estándares de aprendizaxe do Decreto 86/2015. Ditos criterios e estándares



figuran no cadro de secuenciación-temporalización (mediante códigos establecidos no currículo) e no apartado 6 (proceso avaliativo) de cada unha das

15 unidades. Os estándares e os criterios repártense entre as 15 unidades, de xeito oportuno, segundo corresponda, con cadanseu contido. Algúns

criterios  e  estándares  serán  avaliados  en  varios  temas  (ex.:  elabora  discusicións  sobre  o  eurocentrismo  e  a  glabalización,  avaliado  no  tema  5:

Imperialismo e I Guerra Mundial; no tema 11: Descolonización e Terceiro Mundo; e no tema 14: Perspectivas do século XXI: focos de poder e tensión

no noso presente). Nalgúns casos, os estándares son transversais a varios temas (valora as fontes históricas, manexa vocabulario propio das CC.SS.,

establece relacións entre o pasado e o pretense, etc.). Estes estándares traballaranse coas tarefas de varios temas, de xeito que sexan adquiridos a final

curso, de cara a avaliación global externa (art.  22, Decreto 86/2015). No cadro de secuenciación de cada unidade figuran de xeito correlativo os

elementos do currículo. Indícanse as tarefas computables que avalían cada estándar. Ditas tarefas están pensadas para a adquisición dos obxectivos

xerais e dos estándares correspondentes. As tarefas divídense en iniciais (av. inicial), centrais (av. procesual) e finais (repaso, reforzo) en todos os temas.

A avaliación integradora irá encamiñada á observación das carencias do alumno/a noutras áreas educativas e ao informe ao profesor/a correspondente

desa materia. Non restarán puntuación os erros cometidos en competencia doutros materias, aínda que sí se establecerán medidas oportunas para correxir

a situación (ex. lecturas para correxir errores ortográficos e carencias léxicas e/ou gramaticais).

11.1.1. Avaliación inicial do curso

A avaliación inicial realizarase na última sesión do mes de setembro. Complementarase con dúas tarefas. Unha delas farase o primeiro día de curso.

Consistirá en definir termos de todos os temas da asignatura. Ten por obxectivo detectar o grado de coñecemento inicial de todos os temas. Nesta proba,

incluiranse termos clave cuxo significado é importante para calquer cidadán: parlamentarismo, constitución, cortes, etc. e outros máis específicos da

materia: contemporaneidade, idade moderna, etc. A segunda tarefa será a da avaliación inicial da U.d. 1ª, na que se recollen aspectos tratados no curso



anterior. A idade moderna. Os alumnos/as deben saber ubicar correctamente termos como Renacemento, Barroco ou absolutismo. Estas probas están

especialmente relacionadas cos estándares do bloque 10 de contidos curriculares do Decreto 86/2015, que incide na adquisición e uso de vocabulario

propio das CC.SS., na relación entre o pasado e o presente, etc., ao tempo que se tratan estándares de avaliación dos demais bloques de contido. As

consecuencias destas probas fan un balance do primeiro mes de curso. Pode facerse unha posta en común cos demais docentes, e informarase ás familias

dos resultados,  que en ningún caso serán determinantes  na nota de avaliación do 1º  trimestre,  nin,  por suposto,  na final.  Sí pode facerse,  como

complemento a estas actividades, un glosario de termos que se repasará a final de curso, contrastando coas definicións ofrecidas na avaliación inicial. O

alumno/a verá o seu progreso.

Termos avaliación inicial (1º día de curso)
Revolución,  parlamentarismo,  constitución,  cortes,  monarquía,  república,   nacionalismo,  absolutismo,  idade  moderna,  idade  contemporánea,

Impresionismo,  Imperialismo,  Ilustración,  Barroco,  Napoleón,  fascismo,  Hitler,  Franco,  Isabel  II,  II  Republica  española,  Vangarda,  Restauración

borbónica, Globalización, Estado islámico (xihadismo), 11S-11M, Partidos Políticos, Sindicatos, Dictadura, Folga, Movemento Obreiro, Holocausto,

Crise do petróleo, Transición democrática, 23F.

11.2.- Fases, procedementos e instrumentos da avaliación 

A avaliación terá as seguintes fases:

1.- Inicial: para a detección de coñecementos previos. O obxectivo é determinar o punto de partida do alumno/a, contextualizar a unidade

e recordar contidos de unidades anteriores. Farase a través de: situación de feitos e datas, tormenta de ideas, preguntas orais e escritas,

etc. Non será calificable numéricamente. 

2.-  Procesual: ten como obxectivo traballar e valorar os contidos centrais da unidade. Vai encamiñada a guiar e correxir o proceso de



ensino-aprendizaxe. Farase mediante a observación diaria das actividades na aula de forma individual e grupal, o seguimento continuo do caderno

do alumno/a e a corrección de tarefas feitas na aula e entregadas ao profesor. 

3.- Final ou sumativa: pretende avaliar os coñecementos, habilidades e destrezas adquiridas durante a unidade. Farase mediante unha proba escrita de

resposta longa e preguntas curtas; a valoración das tarefas de seguimento na aula e a participación nos  proxectos establecidos polo docente. 

A avaliación farase mediante os seguintes procedementos e instrumentos:

A) Procedementos: probas escritas, probas orais, análise de fontes (textos, mapas, gráficos, táboas, fotografías, carteis, etc.), análise de

filmes, documentais, etc. Elaboración de resumos, esquemas, mapas conceptuais e outras actividades de aula. 

B) Instrumentos: caderno de tarefas, cuestionarios, informes, traballos e exposicións.

Probas escritas: faranse, mínimo, dúas probas escritas que sigan as modalidades dos procedementos e instrumentos de avaliación

comentados. Serán parciais que incluirán un número variable de temas, en función das unidades impartidas (reaxustes de tempos na

secuenciación de contidos para adaptarse ás necesidades do alumnado ou a imprevistos).  Os exames: valoraranse de 0 a 10 puntos.

Non haberá exames globais, nin nas avaliacións, nin en final de curso. 

Probas orais: valorarase a participación, as intervencións ordenadas, a claridade expositiva e organización de ideas, e o respeto na quenda de palabra e

opinións dos compañeiros. A maiores,  poderá haber unha proba de valoración da expresión oral mediante a argumentación e defensa dun

tema no terceiro trimestre.

Caderno de actividades: a revisión do mesmo será diaria na aula mediante correccións individuais e colectivas. 

Traballos tutelados: os traballos deberán cumplir as normas indicadas polo profesor e ser entregados na data sinalada públicamente, flexible segundo a



conveniencia do alumnado.

11.3.- Criterios de calificación

Esta materia será calificada mediante o exercicio de dúas probas obxectivas de coñecementos teórico-prácticos, que contabilizarán o

70% da nota total da avaliación. O 30% restante divídirase entre: un 20% para as tarefas diarias de aula, e un 10% para a entrega de

tarefas, en data pública sinalada polo profesor. 

11.4.- Recuparación da materia 

Farase un único exame de recuperación por avaliación para aqueles alumnos/as que non superen as probas establecidas en cada

trimestre.  Poderá ser antes ou despois da entrega do boletín de notas, dependendo das datas do calendario e a decisión que os

alumnos/as consideren máis acertada para superar a proba. Farase un exame final de recuperación no mes de xuño para aqueles que a

pesar  das  recuperacións anteriores  non  superaran  a  materia.  Os  que  non superen  este  exame terán que  recuperar  en  setembro

(avaliación extraordinaria). 

Eliminarase materia en cada exame e traballo, de xeito que a nota final sexa a media aritmética entre as tres avaliacións. En setembro: a

proba extraordinaria recollerá exercicios que engloben, dentro do posible, o traballo realizado ao longo do curso. Orientarase a valorar a adquisición dos

mínimos esixibles. En setembro farase un exame puntuable de 0 a 10 puntos que inclúa un número variable de exercicios (resolución de preguntas

teóricas e casos prácticos). 



Mínimos esixibles para superar a asignatura

- O Antigo Réxime. A ilustración. Modelos políticos, socioeconómicos e culturais.

-  As  transformacións  políticas,  económicas  e  sociais  no  século  XIX:  revolucións  burguesas,

Capitalismo e Imperialismo. Causas e consecuencias.

- A crise do mundo contemporáneo: economía de entreguerras, declive da democracia, totalitarismo e

relacións internacionais.

- As dúas guerras mundiais. Guerra Fría e política de bloques. A descolonización.

- A orde política e económica mundial na segunda metade do século XX: bloques de poder e modelos

socioeconómicos: a democracia, o estado de benestar, globalización económica, neocolonialismo e

perspectivas de futuro.

- A caída do bloque soviético. Novos centros de poder e focos de tensión.

- Arte e cultura nos séculos XIX e XX.

 España e Galiza: a Ilustración, a crise do Antigo Réxime e a construcción do estado liberal.

Restauración borbónica, crise de entreguerras, Segunda República, Guerra Civil e Franquismo. A

Transición Democrática e a Constitución de 1978. O nacionalismo galego.

12. PLAN DE CONTINXENCIA

No  hipotético  caso  de  ter  que  realizar o  ensino  a  distancia empregaranse  os  recursos  e  actividades
dispoñibles  na aula  virtual((http://www.edu.xunta.es/centros/iesasangrina/aulavirtual/login/index.php) na
que  está  matriculado  a  totalidade  do alumnado . A  través  da  aula  virtual  realizaranse  distintas  e
variadas tarefas  e actividades, comunicaranse todas as  novidades, anuncios,  datas  de  exames  e  calquera
outra  información  de  interese  para  o  alumnado. Nos  inicios  de  curso,  co  fin  de  que
todos estean familiarizados co uso da plataforma, proporanse algunhas actividades e tarefas a realizar aínda
que as clases sexan presenciais.

Ademais,  no  hipotético  caso  de  ter  que  recorrer  a  un  ensino  non  presencial  ou
semipresencial, impartiranse videoclases a  través  da ferramenta proporcionada  pola  Consellería  de
Educación webex.com, polo que o alumnado deberá estar familiarizado c< font face="Arial Narrow, sans-
serif">on ela desde inicio de curso.

Tamén  está  a  disposición  do  alumnado  o blog https://sociaisaguarda.blogspot.com/ ideado  para
facilitar o acceso a contidos de ampliación nas disciplinas que se imparten no departamento de Xeografía e
Historia e tamén para que os propios alum nos podan subir contidos relacionados coa materia, preparados
por  eles  mesmos.
Ademáis,  abrimos  unha  aula  virtual  na  plataforma Google  classroom coa  que  os  alumnos/as  xa  están
familiarizados despois de traballar con ela no curso anterior. Contamos coa autorización pertinete dos seus
proxenitores.

http://www.edu.xunta.es/centros/iesasangrina/aulavirtual/login/index.php


REVISIÓN  E  AVALIACIÓN  DA P.D.:  INDICADORES  DE  LOGRO  DAS  DIRECTRICES  E  OBXECTIVOS

ESTABLECIDOS NA PROGRAMACIÓN

- Indicadores de logro do ensino:
Escala

1 2 3 4

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con ANEAE.

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.

6. Combínase o traballo individual e en equipo.

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura. 

8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita.

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe.

10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.

11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc.

12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da 
corrección das probas, traballos, etc.

13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e erros.

14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación.

15. As medidas de apoio e reforzoestán vinculadas aos estándares.

16. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación…

- Indicadores de logro da práctica docente:
Escala

1 2 3 4
1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a partir dos 
elementos do currículo.
2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas / temas / 
proxectos.
3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a temporalización 
previstas.
4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades, temas ou 
proxectos.
5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.
6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación.
7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación.
8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver.
9. Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o departamento. 
10. Adecuación da secuencia de traballo na aula.
11. Adecuación dos materiais didácticos.
12. Adecuación do libro de texto 
13. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado.
14. Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos estándares.
15. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: probas, traballos,
etc.
16. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun exame e dunha 



avaliación.
17. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final. 
18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria. 
19. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de materias pendentes.
20. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación das materias pendentes. 
21. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.
22. Adecuación dos programas de apoio e recuperación vinculados aos estándares.
23. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con ANEAE.
24. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares previstas.
25. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de avaliación, 
estándares e instrumentos.
26. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios de promoción.
27. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.
28. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.
29. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.



10.- PROGRAMACIÓN XEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO BILINGÜE

A Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE),
deseñou un novo modelo de sistema educativo moldeado cuns principios e fins da educación,
ordenándoa en distintas etapas educativas coas súas respectivas materias correspondentes.
Xurde así un plantexamento algo diferente do currículo, xa que agora os obxectivos  veñen
trazados  dunha forma máis operativa mediante unhas competencias base, recollendo así a
recomendación  2006/962/EC,  do  Parlamento  Europeo.  Hai  un  segundo  momento  neste
proceso do currículo que é na secuenciación e xerarquía dos contidos; posteriormente aborda
a metodoloxía didáctica, onde intenta organizar a práctica docente ( bases metodolóxicas,
dinámica  na  aula,  recursos,  temporalización,  etc).  Finalmente  estarían  os  estándares  e
resultados dos aprendizaxes avaliables, onde é fundamental os criterios de avaliación, que
nacen  das  necesidades  que  parten  das  competencias  base  e  teñen  a  súa  aplicación  nos
contidos,  que  son  os  que  realmente  lle  dan  funcionalidade.   Coa  entrada  en  vigor  da
LOMCE, modifícase a   LOE  de 2006, e seis artigos e unha disposición adicional da Ley
Orgánica 8/1985(LODE).
A LOMCE en liña  coa  Recomendación 2006/962/EC,  do Parlamento  Europeo,  sobre  as
competencias clave para o aprendizaxe permanente, integrou estas  competencias básicas
como  elementos  curriculares  para  propiciar  unha  renovación  na  práctica  docente  e  no
proceso de ensinanza- aprendizaxe. 
Coa nova consideración das  competencias base, conceptualízanse, estas, como un «saber
facer», que se aplica a unha diversidade de contextos académicos, sociais  e profesionais de
cara a conquerir unha educación integral e operativa do alumno.
Posteriormente a  orde 65/2015 de 21 de xaneiro, desenvolve a LOMCE nos aspectos do
Curriculo  e  marca    as  relacións  entre  as  competencias,  os  contidos  e  os  criterios  de
avaliación e estándares e resultados de aprendizaxe nas distintas etapas educativas. A efectos
de esta orde, as competencias clave do currículo son las seguintes:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
c) Competencia dixital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociais e cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia e expresións culturais.
Finalmente,  o  decreto  86/  2015 do  25  de  xuño,   establece  o  Currículo  da  ESO  e
bacharelato na CCAA de Galicia, establecendo a relación entre competencias, contidos e a
avaliación na ESO. Prantéxanse cuestións tales  como que todas as áreas ou materias  do
currículo deben participar, dende o seu  ámbito correspondente, no desenvolvemento  das
distintas  competencias do alumnado, ou que a  selección dos contidos e  as  metodoloxías
deben asegurar o desenvolvemento  das competencias clave ao longo da vida académica.
Estas competencias clave  valoraranse nos estándares e resultados de aprendizaxe na fase da
avaliación.
Trataremos, dende o Departamento de Xeografía e Historia,  de que  os alumnos adquiran
esas competencias, así como   crear nos nosos alumnos/as unhas actitudes de respecto cara a
xentes e culturas distintas ás súas así como cara ao patrimonio histórico-cultural, natural e
artístico.



En definitiva, o fin último de este novo sistema, é o de crear no alumno unha conciencia
vinculada ao pasado que lle permita comprender o presente e se prepare en contidos, en
procedementos e  habilidades, así como en valores, actitudes e respeto as normas  para a súa
proxección nas posteriores etapas educativas,  e por  ende,  hacia  o seu futuro como unha
persoa con unha formación integral e unha  autorrealización persoal. 
Neste curso proséguese coa  sección bilingüe en inglés para 4º de E.S.O

A Lingua vehicular.

Nesta  sección  bilingüe  somos  conscientes  da  porcentaxe  que  temos  que  manter  de
vehiculación en galego na distribución lingüística da materia malia que a lingua vehicular
desta  materia é  o inglés.  Non é a nosa intención lesionar o necesario foverecemento do
galego coma lingua vehicular no contexto da nosa educación secundaria. O Departamento
desenvolverá  esta  sección  bilingüe  integrando  ao  galego  como  lingua  vehicular  nos
momentos e procesos que sexan necesarios. O obxectivo da sección bilingüe é abrir as CCSS
a un rango de vocabulario e de construcción lingüística en inglés descoñecido aos nosos
alumnos pero sen menoscabo do noso deber primordial que é: 1) que os alumnos amosen o
rango competencial propio da materia e 2) asegurar a potenciación do galego con vistas a
paliar o seu problema de disglosia.

Obxectivos xerais
  1.   Analizar as características do «Antigo Réxime» desde distintas perspectivas.
  2. Reflexionar sobre os avances da revolución científica dos séculos XVII e XVIII.
  3. Analizar o movemento cultural e social en Europa e América coa Ilustración.
  4. Identificar e comprender os distintos procesos revolucionarios nos Estados Unidos,
Francia, España e Iberoamérica, afondando nos feitos que os motivaron, o seu alcance e as
súas limitacións.
  5. Entender as causas da Revolución Francesa e describir os feitos máis relevantes.
  6. Comprender  a  evolución  de  España  e  Galicia  a  través  dos  cambios  económicos
provocados pola industrialización do país, afondando nos avances e sacrificios e/ou proles e
contras deste proceso.
  7. Afondar no imperialismo, a súa evolución, as potencias imperialistas e a repartición de
poderes no mundo.
  8. Identificar  os  aspectos  principais  da  interconexión  entre  a  «Gran  Guerra»  e  a
Revolución Rusa.
  9. Identificar os avances científicos e tecnolóxicos do século XIX.
10. Recoñecer  no  Romanticismo  a  orixinalidade  de  movementos  artísticos  como  o
impresionismo, expresionismo, etc.
11. Analizar os acontecementos, fitos e procesos ocorridos no período de entreguerras.
12. Afondar nas causas que provocaron o auxe dos fascismos.
13. Coñecer os feitos e contextos dos distintos acontecementos bélicos.
14. Identificar os feitos máis importantes da descolonización de posguerra no século XX.
15. Identificar as bases do estado do «Welfare State» en Europa.
16. Analizar a Guerra Fría desde as relacións entre EE.UU. e a URSS.
17. Reflexionar sobre a evolución da ditadura en España e Galicia..
18. Interpretar a repercusión mundial da crise económica.



19. Analizar as causas e consecuencias do derrubamento da URSS.
20. Comprender o proceso de constitución da Unión Europea.
21. Coñecer e identificar algúns factores da globalización.
22. Recoñecer  o que supuxo a  revolución tecnolóxica e  os  cambios fundamentais  que
provocou.
23. Valorar o legado histórico, recoñecendo a súa influencia no que temos no presente.

Obxectvos propios da sección bilingüe

1. Comprender os plantexamentos básicos da Historia do Mundo Contemporáneo a través do
seu ensino vehicular en inglés
2. Coñecer os conceptos básicos da evoulución europea e do Estado Español durante finais
da Idade Moderna  e a Idade Contemporánea a través do seu ensino vehicular en inglés
3. Seren quen os alumnos de emitir mensaxes relacionadas coa terminoloxía das Ciencias
Socias na lingoa inglesa
4.  Describir  as  caracteristicas  básicas  da  evolución  histórica  das  sociedades  na  Idade
Contemporánea en Europa e España en especial seguimento dos países anglosaxóns
5. Desenvolver os procedementos básicos das Ciencias Socias adaptándoos á nomenclatura
anglosaxona
6. Describir os procesos básicos do desenvolvemento histórico europeo e peninsular durante
a Idade Moderna e Contemporánea.
7.  Utilizar  os  procedementos  básicos  da  historigrafía  para  a  descripción  de  sociedades,
ideoloxías, sistemas políticos e procesos adaptandoos á nomenclatura inglesa.

Respectando  o  tratamento  específico  nalgunhas  áreas,  os  elementos  transversais, tales
como a  comprensión lectora,  a  expresión oral  e  escrita,  a  comunicación  audiovisual,  as
tecnoloxías  da  información e  a  comunicación,  o  emprendemento  e  a  educación cívica  e
constitucional, traballaranse desde todas as áreas, posibilitando e fomentando que o proceso
de ensinanza-aprendizaxe do alumnado sexa o máis completo posible. 

Por outra parte, o desenvolvemento e a aprendizaxe dos valores, presentes en todas as áreas,
axudarán  a  que  os  alumnos  e  alumnas  aprendan  a  desenvolverse  nunha  sociedade  ben
consolidada na que todos poidamos vivir, e en cuxa construción colaboren.

A diversidade dos alumn@s, cos seus estilos de aprendizaxe diferentes, hanos de conducir a
traballar desde as diferentes potencialidades de cada un deles, apoiándonos sempre nas súas
fortalezas para poder dar resposta ás súas necesidades.

Dende a disciplina da historia, incidiremos no adestramento de todas as competencias de
xeito sistemático, facendo fincapé nos descritores máis afíns á área.

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
Esta área, como parte integrante das ciencias sociais,  utiliza ferramentas que serven para
describir,  interpretar  e  predicir  distintos  fenómenos  no  seu  contexto.  Polo  tanto,  estas
competencias desenvolveranse co uso de nocións estatísticas básicas, escalas numéricas e



gráficas, operacións matemáticas sinxelas, representacións gráficas, selección de fontes de
información, contraste de datos... En definitiva, o alumno ou a alumna será consciente de que
os coñecementos matemáticos, científicos e tecnolóxicos teñen unha aplicabilidade real e
funcional en moitos aspectos da súa propia realidade, capacitándoo para afrontar e resolver
problemas da súa vida cotiá.

Traballaremos os seguintes descritores competenciais: 
-Tomar  conciencia  dos  cambios  producidos  polo  ser  humano  no  medio  natural  e  as
repercusións para a vida futura.
-Desenvolver e promover hábitos de vida saudable en canto á alimentación e ao exercicio
físico.
-Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade circundante
en distintos ámbitos (biolóxico, xeolóxico, físico, químico, tecnolóxico, xeográfico...).
-Manexar  os  coñecementos  sobre  ciencia  e  tecnoloxía  para  solucionar  problemas,
comprender o que acontece ao noso arredor e responder preguntas.
-Comprender e interpretar a información presentada en formato gráfico.
-Expresarse con propiedade na linguaxe matemática.

Comunicación lingüística
A materia de Xeografía e Historia intervén no desenvolvemento da Competencia lingüística
en  varios  aspectos:  en  primeiro  lugar,  a  través  do  coñecemento  e  do  uso  correcto  do
vocabulario específico da materia, para construír un discurso preciso e expresalo de xeito
oral ou escrito; en segundo lugar, ao utilizar diferentes variantes do discurso, asociado aos
contidos, en especial, a descrición, a narración e a argumentación; en terceiro lugar, grazas á
lectura comprensiva e a interpretación de textos ou o comentario de imaxes, para potenciar o
uso da linguaxe icónica. Por outra parte, esta materia está intrinsecamente relacionada coa
busca  de  información,  tanto  en  fontes  orais  como  escritas,  e  a  propia  construción  do
coñecemento  a  través  dun  proceso  que  vai  desde  a  información  ata  as  interpretacións
explicativas.  É  importante  que  o  correcto  uso  do  vocabulario  da  materia,  adquirido  e
precisado durante a etapa de Secundaria, se afiance e se incorpore á linguaxe habitual do
alumnado.
Destacaremos os descritores seguintes:
-Utilizar  o  vocabulario  adecuado,  as  estruturas  lingüísticas  e  as  normas  ortográficas  e
gramaticais para elaborar textos escritos e orais. 
-Entender o contexto sociocultural da lingua, así como a súa historia para un mellor uso
desta.
-Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos en calquera
situación. 
-Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións cotiás ou en
materias diversas.

Competencia dixital 
A Competencia  dixital  é  fundamental  para  que  o  alumnado  comprenda  os  fenómenos
xeográficos, sociais e culturais, e que saiba traballar coa información (obtención, selección,
tratamento,  análise...),  procedente  de  moi  diversas  fontes,  tanto  tradicionais,  coma
audiovisuais e dixitais, e non todas co mesmo grao de fiabilidade e obxectividade. Por iso, a



información obtida debe ser analizada desde parámetros esixentes, a comparación exhaustiva
e crítica das fontes. A obtención e tratamento dixital da información require, ademais, unha
serie de coñecementos e habilidades que son necesarios para que o alumnado se desenvolva
e sexa competente nun ámbito dixital.  Do mesmo modo, preténdese que o alumno ou a
alumna cree contidos  dixitais  en distintos  formatos,  á  vez que desenvolve  unha actitude
responsable  respecto  ás  limitacións  e  a  seguridade  do  uso  das  novas  tecnoloxías  da
información.
Traballaremos os seguintes descritores da competencia:
-Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade.
-Elaborar e publicitar información propia derivada de información obtida a través de medios
tecnolóxicos.
-Utilizar  as  distintas  canles  de  comunicación  audiovisual  para  transmitir  informacións
diversas.
-Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria. 
-Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.

Conciencia e expresións culturais
A relevancia  dos  feitos  culturais  e  artísticos  nos  contidos  desta  materia  é  o  que pon de
manifesto a importancia desta competencia. O alumnado poderá coñecer e comprender as
obras  artísticas  e  culturais  máis  significativas  na  historia  da  humanidade.  Obxectivo
fundamental  é  que,  a  través  da  observación  minuciosa  da  obra  artística,  valore  e  se
sensibilice cara a todo o artístico e cultural. O interese, aprecio e respecto polo patrimonio
cultural  e  artístico  convértese  no  elemento  fundamental  do  desenvolvemento  desta
competencia que lle permite desenvolver un espírito crítico e lle facilita ao alumno ou a
alumna a comprensión da relación entre as manifestacións artísticas, os feitos históricos e as
sociedades que as crean.
Traballaremos os seguintes descritores: 
-Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas vertentes (artístico-
literaria,  etnográfica,  científico-técnica...),  e  cara  ás  persoas  que  contribuíron  ao  seu
desenvolvemento.
-Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural. 
-Apreciar os valores culturais do patrimonio natural e da evolución do pensamento científico.
-Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.

Competencias sociais e cívicas
A Competencia social e cívica é primordial para abordar a materia de Xeografía e Historia,
xa que comprender a ardua e cambiante realidade social é un dos aspectos principais dos
seus contidos. O coñecemento de diferentes realidades sociais ao longo do tempo fai que
sexa  ineludible  a  súa  comparación  coa  realidade  actual,  e  favorece  que  o  alumnado
comprenda que estas realidades se van forxando ao longo do tempo, e que, por iso mesmo,
poden cambiar, polo que debe ser tolerante coas que se producen no seu ámbito e noutros
ámbitos diferentes ao seu. O alumno ou a alumna asimila que vive nunha sociedade cada vez
máis plural e globalizada, na que convive con culturas diferentes. 
Esta competencia permite que o alumnado poña en práctica os coñecementos aprendidos,
aplicándoos ao seu ámbito social  e converténdoo nun cidadán ou unha cidadá activo ou
activa  capaz  de  dar  resposta  aos  problemas  e  fenómenos  da  súa  realidade  social,



interactuando con outras persoas e grupos, favorecendo a tolerancia e o respecto a todos á
vez que desenvolve o talante democrático.
Actuaremos cos seguintes descritores: 
-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.
-Aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da escola.
-Desenvolver a capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo e
para a resolución de conflitos.
-Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas.
-Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela.
-Involucrarse ou promover accións cun fin social.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
A participación activa do alumno ou a alumna nos procesos de toma de decisións que afecten
a súa aprendizaxe favorece a toma de conciencia deste no que se refire ao seu protagonismo
no  seu  proceso  de  ensinanza-aprendizaxe.  Trátase  de  potenciar  a  súa  capacidade  de
transformar  as  súas  ideas  en  accións,  actuando  con  criterio  e  determinación,  tomando
decisións e asumindo os riscos e as consecuencias futuras destas decisións.
O  alumnado  deberá  adestrar  a  capacidade  de  liderar  con  responsabilidade  procesos  e
traballos  cooperativos,  actuando  con responsabilidade  nos  seus  hábitos  cotiáns  e  no  seu
ámbito familiar e escolar.
Os descritores que adestraremos son:  
-Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias. 
-Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos.
-Contaxiar entusiasmo pola tarefa e ter confianza nas posibilidades de alcanzar obxectivos.
-Priorizar a consecución de obxectivos grupales sobre os intereses persoais.
-Configurar unha visión de futuro realista e ambiciosa.
-Encontrar posibilidades no ámbito que outros e outras non aprecian.
-Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo.

Aprender a aprender
A Competencia en aprender a aprender permite que o alumnado dispoña de habilidades ou de
estratexias  que  lle  faciliten  a  aprendizaxe  ao  longo  da  súa  vida  (busca,  organización  e
recuperación  da  información...),  e  que  desenvolva  a  súa  curiosidade  por  adquirir  novos
coñecementos, capacidades e actitudes que lle permitan desenvolverse e crecer como persoa.
Neste sentido, esta materia debe fomentar no alumnado o desexo de indagar no pasado, no
seu ámbito e analizar e interpretar os fenómenos xeográficos, históricos e culturais para dar
respostas ás formulacións do ser humano, á vez que desenvolve a súa capacidade de aprender
a aprender de xeito autónomo e permanente. Presupón tamén que poida adaptarse crítica e
reflexivamente aos cambios que poidan producirse  na súa vida,  é  dicir,  que lles  aplique
similares  instrumentos  aos  que  empregou  na  análise  da  realidade  social  (histórica  e
xeográfica) ao longo desta etapa de Secundaria obrigatoria.

Traballaremos os seguintes descritores de xeito prioritario:
-Xestionar os recursos e as motivacións persoais en favor da aprendizaxe.



-Aplicar  estratexias  para  a  mellora  do  pensamento  creativo,  crítico,  emocional,
interdependente...
-Planificar  os  recursos  necesarios  e  os  pasos  que  se  han  de  realizar  no  proceso  de
aprendizaxe.
-Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos
resultados intermedios.
-Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe.
-Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe.

Organización e Secuenciación de contidos.

O currículo da área de Xeografía e Historia agrúpase en varios bloques cos seus respectivos
temas de traballo. 
Bloque 1. O século XVIII en Europa ata 1789
  1.1. Século  XVIII  en  Europa:  do  feudalismo  ao  absolutismo  e  o  parlamentarismo  das
minorías. Francia, Inglaterra, España e Galicia.
  1.2. Ilustración.
  1.3. Arte e ciencia en Europa no século XVIII.
Bloque 2. A era das revolucións liberais
  2.1. Revolucións  burguesas  nos  séculos  XVIII  e  XIX:  bases  ideolóxicas  (liberalismo,
nacionalismo e rexionalismo), económicas e sociais; principais consecuencias.
  2.2. Revolucións burguesas nos séculos XVIII  e XIX: periodización e feitos principais.
Restauración. Procesos unificadores e independentistas. O caso español.
Bloque 3. A Revolución Industrial
  3.1. Revolución Industrial: concepto; factores económicos, sociais e ideolóxicos que a fan
posible.
  3.2. Revolución Industrial: desde Gran Bretaña ao resto de Europa.
  3.3. Consecuencias  da  Revolución  Industrial.  Movemento  obreiro  (orixes,  ideoloxías  e
formas de organización).
  3.4. Discusión en torno ás características da industrialización en España e Galicia: éxito ou
fracaso?
  3.5. A ciencia no século XIX.
Bloque 4. O imperialismo do século XIX e a Primeira Guerra Mundial
  4.1. O imperialismo no século XIX: concepto.
  4.2. Imperialismo: causas, desenvolvemento e consecuencias.
  4.3. Causas e consecuencias da Gran Guerra (1914-1918) ou I Guerra Mundial.
  4.4. Revolución Rusa.
  4.5. A arte no século XIX.
Bloque 5. A época de «entreguerras» (1919-1939)
  5.1. Período de entreguerras: do final da Gran Guerra ao crac do 29 e a Gran Depresión.
  5.2. Fascismo italiano e nazismo alemán.
  5.3. II República española e a Guerra Civil.
Bloque 6. As causas e consecuencias da Segunda Guerra Mundial (1939-1945)
  6.1. Orixes da II Guerra Mundial.
  6.2. Desenvolvemento  da  II  Guerra  Mundial:  extensión,  fases,  formas  de  guerra  e
principais consecuencias.



  6.3. O holocausto.
  6.4. Nova xeopolítica mundial: Guerra Fría e plans de reconstrución posbélica.
  6.5. Procesos de descolonización en Asia e África.
Bloque 7. A estabilización do capitalismo e o illamento económico do bloque soviético
  7.1. Evolución dos bloques soviético e capitalista. O «Welfare State».
  7.2. Crise do petróleo (1973).
  7.3. Ditadura de Franco en España.
Bloque 8. O mundo recente entre os séculos XX e XXI
  8.1. Formas económicas e sociais do capitalismo no mundo.
  8.2. Colapso dos réximes soviéticos e as súas consecuencias.
  8.3. Transición política en España: da ditadura á democracia (1975-1982).
  8.4. Camiño cara á Unión Europea: desde a unión económica a unha futura unión política
supranacional.
Bloque 9. A revolución tecnolóxica e a globalización a finais do século XX e principios
do XXI
  9.1. A globalización económica: concepto e características.
  9.2. Papel da revolución tecnolóxica na globalización.
  9.3. Consecuencias da globalización. Relacións interrexionais; focos de conflito.
Bloque 10. A relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da Historia e a
Xeografía
10.1. Relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da historia e a xeografía.
10.2. Cambio e continuidade.
10.3. Tempo histórico.
10.4. Vocabulario histórico e artístico: Idade Contemporánea.

Criterios metodolóxicos e estratexias didácticas.

Traballar  de  xeito  competencial  na  aula  supón  un  cambio  metodolóxico  importante;  o
docente pasa a ser un xestor de coñecemento do alumnado e o alumno ou alumna adquire un
maior grao de protagonismo. 
Se ben a finalidade da área é adquirir coñecementos esenciais que se inclúen no currículo
básico, o alumnado deberá desenvolver actitudes conducentes á reflexión e análise sobre os
grandes avances históricos que nos permiten aprender do pasado e crecer na actualidade.
Para  iso  necesitamos  certo  grao  de  adestramento  individual  e  traballo  reflexivo de
procedementos  básicos  da  materia:  a  comprensión  lectora,  a  expresión  oral  e  escrita,  a
argumentación en público e a comunicación audiovisual.

Nalgúns aspectos da área, sobre todo naqueles que pretenden o uso sistemático de procesos
de método científico, o traballo en grupo colaborador achega, ademais do adestramento de
habilidades sociais básicas e enriquecemento persoal desde a diversidade, unha ferramenta
perfecta para discutir e afondar en contidos dese aspecto. 



Por outro lado, cada alumno ou alumna parte dunhas potencialidades que definen as súas
intelixencias  predominantes,  polo  que  enriquecer  as  tarefas  con  actividades  que  se
desenvolvan desde  a  teoría  das  intelixencias  múltiples facilita  que  todos  os  estudantes
poidan chegar a comprender os contidos que pretendemos adquirir para o desenvolvemento
dos obxectivos de aprendizaxe.

Na área de Xeografía e Historia é indispensable a vinculación a contextos reais, así como
xerar posibilidades de aplicación dos contidos adquiridos. Para iso, as tarefas competenciais
facilitan  este  aspecto,  que  se  podería  complementar  con  proxectos  de  aplicación  dos
contidos. 

Medidas de atención á Diversidade

A hora de impartir clase e nas distintas situacións de ensinanza-aprendizaxe que se poidan
dar nas sesións de clase terase que ter conciencia  da diversidade das alumnas e dos alumnos
con respecto ós diferentes ritmos de aprendizaxe que desenvolve cada un deles na  aula.
Partiuse da concepción global  de que cada profesor  ou profesora ten que orientar  a súa
intervención en función da diversidade de formas de aprendizaxe que se poidan dar entre as
alumnas e os alumnos.
Para iso, o profesor@ encargado de impartir a materia propondrá a estes alumnos un abano
de actividades que permitan ós mesmos seguir ao  ritmo máis axeitado as súas condicións e
sempre cunha dinámica de progreso nos seus logros e avances académicos. Irase igualmente
reforzando aspectos básicos naqueles alumnos que amosan algunha dificultade na realización
das tarefas diarias, tanto na clase como na casa.  Naturalmente este tipo de actividades de
“reforzo” unicamente poderán levarse a cabo cando os alumnos en cuestión amosen unha
disposición favorable ás mesmas.
Nesa dinámica de ensinanza personalizada, aqueles alumnos que contan con maior éxito na
materia, serán recursos humanos didácticos ao actuar como modelos tanto en actividades de
encerado, como na contestación de preguntas, aportación de coñecementos previos, así como
na elaboración de temas de debate como son os de medio ambente e os referidos a xestión
por parte da comunidade nun recurso tan importante como é a auga. 
E moi importante o traballo en grupos de 3 membros procurando buscar un equilibrio entre
afinidades e grao de competencias e éxito na materia.

Concreción dos elementos transversais a desenvolver.

Nas materia de 4º ESO biligüe CCSS:
• Traballarase  a  comprensión  lectora,  a  expresión  oral  e  escrita,  a  comunicación

audiovisual, as Tecnoloxías da Información e a Comunicación, o emprendemento e a
educación cívica e constitucional. 

• Fomentarase a calidade, equidade e inclusión educativa das persoas con discapacidade, a
igualdade de oportunidades e non discriminación por razón de discapacidade, medidas
de flexibilización e alternativas metodolóxicas, adaptacións curriculares, accesibilidade
universal, deseño para todos, atención á diversidade e todas aquelas medidas que sexan
necesarias  para  conseguir  que  o  alumnado  con  discapacidade  poida  acceder  a  unha
educación educativa de calidade en igualdade de oportunidades. 



• Promoverase a igualdade efectiva entre homes e mulleres e a prevención da violencia de
xénero, e dos valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación
por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

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

•  Formularanse actividades orientadas ao desenvolvemento e afianzamento do espírito
emprendedor e fomentaranse as medidas para que o alumnado participe en actividades
que lle permita afianzar o espírito emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de
aptitudes  como  a  creatividade,  a  autonomía,  a  iniciativa,  o  traballo  en  equipo,  a
confianza nun mesmo e o sentido crítico. 

• Adoptaranse medidas para que a actividade física e a dieta equilibrada formen parte da
práctica  diaria  dos  alumnos  e  alumnas,  nos  termos  e  condicións  que,  seguindo  as
recomendacións dos organismos competentes, garantan un desenvolvemento adecuado
para favorecer unha vida activa, saudable e autónoma. 

• No ámbito da educación e a seguridade viaria, incorporaranse elementos curriculares e
promoveranse accións para a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de
tráfico, co fin de que o alumnado coñeza os seus dereitos e deberes como usuario das
vías, en calidade de peón, viaxeiro e condutor de bicicletas, respecte as normas e sinais,
e favorecerase a convivencia,  a tolerancia,  a prudencia,  o autocontrol,  o diálogo e a
empatía con actuacións adecuadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas
secuelas. 

Temporalización
• Primeira avaliación: Bloque 1. O século XVIII en Europa ata 1789. Bloque 2. A era das
revolucións liberais. Bloque 3. A Revolución Industrial
•  Segunda  avaliación: Bloque  4.  O  imperialismo  do  século  XIX  e  a  Primeira  Guerra
Mundial.  Bloque  5.  A época  de  «entreguerras»  (1919-1939).  Bloque  6.  As  causas  e
consecuencias da Segunda Guerra Mundial (1939-1945)
• Terceira avaliación: Bloque 7. A estabilización do capitalismo e o illamento económico do
bloque soviético.  Bloque 8.  O mundo recente  entre  os séculos XX e XXI. Bloque 9.  A
revolución tecnolóxica e a globalización a finais do século XX e principios do XXI. Bloque
10. A relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da Historia e a Xeografía

Materiais Didácticos

- Contamos co libro de texto da editorial Oxford. 
- Segundo as instrucions dadas pola Consellería de Educación obrigatorias para este curso
2020-21 marcado pola incidencia da pandemia covid-19, o alumnado de 4º ESO (bilingüe e
non  bilingüe)  está  matriculado  nos  cursos  correspondentes  da  Aula  Moodle  do  IES  A
Sangriña onde desplegaranse as actividades propias da materia (exercicios, test, actividades
de comentario  etc)  A través  da  deavndita  Aula  Moodle  o alumnado disporá de  material
didáctico online seleccionado polo profesorado da materia.



Criterios de avaliación e estándares e resultados de aprendizaxe avaliables.
Bloque 1. O século XVIII en Europa ata 1789
  1.1. Explicar  as  características  do  Antigo  Réxime  nos  seus  sentidos  político,  social  e
económico.
1.1.1. Establece,  a  través  da  análise  de  textos,  a  diferenza  entre  o  absolutismo  e  o
parlamentarismo.
1.1.2. Distingue conceptos históricos como Antigo Réxime e Ilustración.
  1.2. Coñecer o alcance da Ilustración como novo movemento cultural e social en Europa e
en América.
1.2.1. Describe  as  características  da  cultura  da  Ilustración  e  as  implicacións  que  ten
nalgunhas monarquías.
  1.3. Coñecer os avances da revolución científica desde os séculos XVII e XVIII.
1.3.1. Aprecia os avances científicos e a súa aplicación á vida diaria, e contextualiza o papel
dos científicos na súa propia época.
1.3.2. Comprende as implicacións do empiricismo e o método científico nunha variedade de
áreas.
Bloque 2. A era das revolucións liberais
  2.1. Comprender  o  alcance  e  as  limitacións  dos  procesos  revolucionarios  dos  séculos
XVIII e XIX.
2.1.1. Sopesa as razóns dos revolucionarios para actuar como o fixeron.
2.1.2. 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.
  2.2. Identificar os principais feitos das revolucións liberais burguesas en Europa e América
nos séculos XVIII e XIX.
2.2.1. 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.
2.2.2. 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.
2.2.3. Discute as implicacións da violencia empregando diversos tipos de fontes.
Bloque 3. A Revolución Industrial
  3.1. Describir os feitos salientables da Revolución Industrial e o seu encadeamento causal.
3.1.1. Analiza os proles e os contras da primeira Revolución Industrial en Inglaterra.
  3.2. Analizar as vantaxes e os inconvenientes de ser un país pioneiro nos cambios.
3.2.1. Analiza e compara a industrialización de diferentes países de Europa, América e Asia,
nas súas distintas escalas temporais e xeográficas.
3.2.2. Compara o proceso de industrialización en Inglaterra e nos países nórdicos.
  3.3. Entender o concepto de progreso, e os sacrificios e os avances que leva consigo.
3.3.1. Explica a situación laboral feminina e infantil nas cidades industriais.
  3.4. Analizar  a  evolución  dos  cambios  económicos  en  España  e  en  Galicia,  a  raíz  da
industrialización parcial do país.
3.4.1. Especifica  algunhas  repercusións  políticas  como  consecuencia  dos  cambios
económicos en España.
  3.5. Coñecer  os  principais  avances  científicos  e  tecnolóxicos  do  século  XIX,  e  a  súa
relación coas revolucións industriais.



3.5.1. Elabora  un  eixe  cronolóxico,  diacrónico  e  sincrónico,  cos  principais  avances
científicos e tecnolóxicos do século XIX.
Bloque 4. O imperialismo do século XIX e a Primeira Guerra Mundial
  4.1. 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.
4.1.1. Explica razoadamente que o concepto imperialismo reflicte unha realidade que influirá
na xeopolítica mundial e nas relacións económicas transnacionais.
4.1.2. Elabora discusións sobre eurocentrismo e a globalización.
  4.2.   Establecer  xerarquías  causais  (aspecto  e  escala  temporal)  da  evolución  do
imperialismo.
4.2.1. Sabe recoñecer cadeas e interconexións causais entre colonialismo, imperialismo e a
Gran Guerra de 1914.
  4.3. Coñecer os principais  acontecementos da Gran Guerra,  as  súas interconexións coa
Revolución Rusa e as consecuencias dos tratados de Versalles.
4.3.1. Diferencia os acontecementos dos procesos, nunha explicación histórica, da I Guerra
Mundial.
4.3.2. Analiza o novo mapa político de Europa.
4.3.3. Describe a derrota de Alemaña desde a súa propia perspectiva e desde a dos aliados.
  4.4. Esquematizar a orixe, o desenvolvemento e as consecuencias da Revolución Rusa.
4.4.1. Contrasta algunhas interpretacións do alcance da Revolución Rusa na súa época e na
actualidade.
  4.5. 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.
4.5.1. Comenta  analiticamente  cadros,  esculturas  e  exemplos  arquitectónicos  da  arte  do
século XIX.
4.5.2. Compara movementos artísticos europeos e asiáticos.
Bloque 5. A época de «entreguerras» (1919-1939)
  5.1. Coñecer e comprender os acontecementos, os feitos e os procesos máis importantes do
período de entreguerras,  e  a  súa  conexión co presente,  e  estudar  a  xerarquía  causal  nas
explicacións históricas sobre esta época.
5.1.1. Analiza  interpretacións  diversas  de  fontes  históricas  e  historiográficas  de  distinta
procedencia.
5.1.2. Relaciona algunhas cuestións concretas do pasado co presente e as posibilidades do
futuro, como o alcance das crises financeiras de 1929 e de 2008.
5.1.3. Discute as circunstancias da loita polo sufraxio da muller.
  5.2. Analizar as causas do auxe dos fascismos en Europa.
5.2.1. Explica diversos factores que fixeron posible o auxe do fascismo en Europa.
  5.3. Coñecer  as  tensións  que  levaron  en  España á  proclamación  da  II  República  e  ao
estoupido da Guerra Civil.
5.3.1. Explica as principais reformas durante a II República española, e reaccións a elas.
5.3.2. Explica as causas da Guerra Civil española no contexto europeo e internacional.
Bloque 6. As causas e consecuencias da Segunda Guerra Mundial (1939-1945)
  6.1. Coñecer as causas da II Guerra Mundial.
6.1.1. Recoñece a xerarquía causal (diferente importancia dunhas causas ou outras segundo
as narrativas).



  6.2. Coñecer os principais feitos da II Guerra Mundial, diferenciar as escalas xeográficas
nesta guerra (europea e mundial) e entender o concepto de guerra total.
6.2.1. Sitúa nun mapa as fases do conflito.
6.2.2. Dá unha interpretación de por que rematou antes a guerra europea que a mundial.
6.2.3. Elabora  unha  narrativa  explicativa  das  causas  e  as  consecuencias  da  II  Guerra
Mundial, a distintos niveis temporais e xeográficos.
  6.3. Entender o contexto en que se desenvolveu o Holocausto na guerra europea e as súas
consecuencias.
6.3.1. Recoñece a significación do Holocausto na historia mundial.
  6.4. Comprender o concepto de Guerra Fría no contexto de despois de 1945 e as relacións
entre os dous bloques, os EEUU e a URSS.
6.4.1. Utilizando fontes históricas e historiográficas, explica algúns dos conflitos enmarcados
na época da Guerra Fría.
6.4.2. Describe as consecuencias da guerra de Vietnam.
  6.5. Organizar os feitos máis importantes da descolonización de posguerra no século XX e
comprender os límites da descolonización e da independencia nun mundo desigual.
6.5.1. Describe os feitos relevantes do proceso descolonizador.
6.5.2. Distingue  entre  contextos  diferentes  do  mesmo  proceso,  por  exemplo,  África
subsahariana (anos 50 e 60) e a India (1947).
Bloque 7. A estabilización do capitalismo e o illamento económico do bloque soviético
  7.1. Entender os avances económicos dos réximes soviéticos e os perigos do seu illamento
interno, así como os avances económicos do «Welfare State» en Europa.
7.1.1. Explica os avances dos réximes soviéticos e do «Welfare State» en Europa.
7.1.2. Recoñece  os  cambios  sociais  derivados  da  incorporación  da  muller  ao  traballo
asalariado.
  7.2. Comprender o concepto de crise económica e a súa repercusión mundial  nun caso
concreto.
7.2.1. Compara a crise enerxética de 1973 coa financeira de 2008.
  7.3. Explicar as causas de que se establecera unha ditadura en España tras a Guerra Civil, e
como foi evolucionando esa ditadura desde 1939 a 1975.
7.3.1. Coñece a situación da posguerra e a represión en España e Galicia, así como as fases
da ditadura de Franco.
7.3.2. Discute como se entende en España e en Europa o concepto de memoria histórica.
Bloque 8. O mundo recente entre os séculos XX e XXI
  8.1. Interpretar procesos a medio prazo de cambios económicos, sociais e políticos a nivel
mundial.
8.1.1. Interpreta o renacemento e o declive das nacións no novo mapa político europeo desa
época.
8.1.2. Comprende os proles e contras do estado do benestar.
  8.2. Coñecer  as  causas  e  as  consecuencias  inmediatas  do  colapso  da  URSS  e  outros
réximes socialistas.
8.2.1. Analiza  aspectos  políticos,  económicos  e  culturais  dos  cambios  producidos  tralo
colapso da URSS.
  8.3. Coñecer os principais feitos que conduciron ao cambio político e social en España
despois de 1975, e sopesar distintas interpretacións sobre ese proceso.



8.3.1. Compara interpretacións sobre a Transición española nos anos setenta do século XX e
na actualidade.
8.3.2. Enumera  e  describe  algúns  dos  principais  fitos  que  deron  lugar  ao  cambio  na
sociedade española da transición: coroación de Juan Carlos I, lei para a reforma política de
1976, lei de amnistía de 1977, apertura de Cortes Constituíntes, aprobación da Constitución
de 1978, primeiras eleccións xerais, creación do Estado das autonomías, etc.
8.3.3. Analiza o problema do terrorismo en España durante esta etapa (ETA, GRAPO, Terra
Lliure, etc.): a xénese e a historia das organizacións terroristas, a aparición dos primeiros
movementos asociativos en defensa das vítimas, etc.
  8.4. Entender a evolución da construción da Unión Europea.
6.4.1. Discute sobre a construción da Unión Europea e do seu futuro.
Bloque 9. A revolución tecnolóxica e a globalización a finais do século XX e principios
do XXI
  9.1. Definir a globalización e identificar algúns dos seus factores.
9.1.1. Procura  na  prensa  novas  dalgún  sector  con  relacións  globalizadas,  e  elabora
argumentos a favor e en contra.
9.1.2. Elabora discusións sobre o eurocentrismo e a globalización.
  9.2.  Identificar algúns dos cambios fundamentais que supón a revolución tecnolóxica.
9.2.1. Analiza  algunhas  ideas  de  progreso  e  retroceso  na  implantación  das  recentes
tecnoloxías da información e da comunicación, a distintos niveis xeográficos.
  9.3. Recoñecer  o  impacto  destes  cambios  a  nivel  local,  autonómico,  estatal  e  global,
prevendo  posibles  escenarios  máis  e  menos  desexables  de  cuestións  ambientais
transnacionais, e discutir as novas realidades do espazo globalizado.
9.3.1. Crea  contidos  que  inclúen recursos  como textos,  mapas  e  gráficos,  para  presentar
algún aspecto conflitivo das condicións sociais do proceso de globalización.
Bloque 10. A relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da Historia e a
Xeografía
10.1. Recoñecer que o pasado non está «morto e enterrado», senón que determina o presente
e os posibles futuros e espazos, ou inflúe neles.
10.1.1. Formula posibles beneficios e desvantaxes para as sociedades humanas e para o
medio  natural  dalgunhas  consecuencias  do  quecemento  global,  como o  desxeamento  do
Báltico.
10.1.2. Sopesa como unha Europa en guerra durante o século XX pode chegar a unha
unión económica e política no século XXI.
10.1.3. Compara (nun aspecto ou en varios) as revolucións industriais do século XIX
coa revolución tecnolóxica de finais do século XX e principio do XXI.
10.2. 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.
10.2.1. Ordena  temporalmente  algúns  feitos  históricos  e  outros  feitos  salientables,
utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade.
10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.
10.3. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo e á vez no
tempo (diacronía e sincronía).
10.3.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos.



10.4. Utilizar  o  vocabulario  histórico  e  artístico  con  precisión,  inseríndoo  no  contexto
adecuado.
10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico necesario.

O Proceso avaliativo.
O proceso avaliativo, que podemos definir como continuo, presenta tres momentos  claves
que denominamos como avaliación inicial, avaliación continua, formativa e avaliación final
ou sumativa.
-  A Avaliación  inicial  permítenos  determinar  os  coñecementos  previos  de  cada  alumno,
detectar posibles dificultades na aprendizaxe e establecer as estratexias máis oportunas. Debe
ser o punto de referencia para a toma de decisións relativas ao desenvolvemento do currículo
así como para adoptar aquelas medidas de apoio, reforzo e recuperación que se consideren
oportunas para cada alumno/a.
- Avaliación contínua, formativa, sistemática e diferenciada, dase ó longo do tratamento de
cada unidade didáctica e o longo de todo o curso. Ten por obxecto que o alumno integre os
coñecementos  e  se  vaia  formando.  Terá  igualmente  un  carácter  orientador  permitindo
detectar  as  dificultades  no  momento  que  se  producen  e,  en  consecuencia,  incorporar
medidas.
- Avaliación final, sumativa: a avaliación final ten por obxectivo determinar si se acadou ou
non, e
ata  que  punto,  as  intencións  educativas  que  se  propuxeran.  Terá  en  conta  sempre  os
diferentes elementos que constitúen o currículo: os obxectivos e competencias básicas, os
contidos, a metodoloxía didáctica e os criterios de avaliación e estándares e resultados dos
aprendizaxes avaliables.

Procedementos e Instrumentos de Avaliación. Criterios de Cualificación.

  Observación sistemática: Enténdense por observación sistemática a observacións diaria
de  clase.  As  mesmas  serán  rexistradas  polo  profesor  no  seu  caderno  de  aula.  Estas
observacións formarán parte da nota de avaliación do alumno e, si é o caso, dos informes
de promoción e titulación. Os aspectos a ter en conta á hora de valorar as actitudes e o
rendemento diario de clase son: a. Atención na clase e comportamento / b..Participación /
c. Hábitos de traballo. 

 Análise das produccións dos alumnos: Enténdense como tales os tipos de producción
que se demandarán ó alumno e a valoración outorgada comprende: Traballos específicos
voluntarios  sobre  algún  tema  proposto  polo  profesor.  Exercicios  de  aplicación  e
síntese.Enténdense como tales aqueles exercicios nos que o alumno é capaz de aplicar os
conceptos e técnicas explicados na clase. Actividades orais. Enténdense neste apartado as
respostas  a  cuestións  plantexadas  polo  profesor  ou  o  desenvolvemento  de  forma
coherente dalgún tema. Caderno de clase: darase unha especial importancia ó mesmo xa
que recolle as principais actividades desenvolvidas polos alumnos ó longo do trimestre e
do curso. Este apartado xunto coa observación sistemática suporán un 30% da nota global
da avaliación.



 Probas.  Seguirán  os  criterios  de  avaliación  de  cada  unidade  didáctica  ou  tema,  que
precisan o logro das competencias básicas.  Realizaranse tres probas escritas en cada
avaliación ou trimestre. 

 

Os criterios de cualificación

A nota media obtida nas arriba referidas  tres probas trimestrais representará o  70% da
nota da avaliación. 
O 30 % restante da cualificación será a resultante da observación e da análise do traballo
realizado  polo  alumno/a  o  cal  será  constatable  nos  rexistros  das  palataformas  da  Aula
Moodle da materia 4º Historia bilingüe (ou ás apps a esta  subordinadas,  como pode ser
Classroom).  

 En  relación  aos  criterios  descritos  cómpre  realizar  unha  aclaración  importante:  a
observación sistemática e a análise das produccións dos alumno/as activaranse e constituirán
o 30% da nota final do trismestre só se o alumno/a obtén como mínimo un 3,5 ptos de media
nas tres probas trimestrais. 

Non haberá recuperacións trimestrais dos trimestres suspensos

A nota final na materia será a media obtida das cualificacións dos tres trimestres. 

No caso de non haber superado algún dos trimestres, atenderase á seguinte casuística:

• Un trimestre suspendido e dous aprobados significará que o alumno/a pode aprobar
sen  necesidade  de  recuperar  o  trimestre  suspenso.  Este  criterio  queda  suxeito  á
consideración  do  profesor/a  de  xeito  que  se  este  observase  que  un/unha  alumno/a
abandoa  a  asignatura  e  suspende  deliberadamente  un  trimestre,  poderá  obligar  ao
alumno/a a recuperar dito trimestre no exame extraordinario a final de curso.

• Dous trimestres suspendidos necesitarán dun  exame extraordinario final en xuño
onde o alumno/a únicamente concorrería coa materia dos trimestres suspensos.

PLAN DE CONTINXENCIA E DE ADAPATACIÓN Á SITUACIÓN PROVOCADA
POLA PANDEMIA COVID 19.

 Segundo o disposto nas  Instrucións da CEUFP para adaptación á situación Covid-19 de
agosto e setembro no seu punto 10.5, os centros elaborarán plans de continxencia no caso de
“suspensión da actividade lectiva”
 Nas Instrucións da CEUFP de inicio de curso do 30 de xullo de 2020 dise no punto 3 que as
programacións didácticas departamentais:



 Programarán a súas programacións prevendo posibles escenarios derivados da situación
sanitaria:  presencial,  sempresencial,  non  presencial.  En  virtude  deste  particular,  a
presente PD establece:

 No caso de situación sanitaria que obrigue á semipresencialidade. 

Organizarase o curso por quendas (días ou semanas alternas) nos que o alumnado seguirá a
clase presencialmente e simultaneamente on-line a traves da plataforma corporativa
Webex. O seguimento da clase farase en horario presencial normal. Establecerase unha
quenda alternativa para a realización das probas escritas. O seguimento da producción do
alumnado farase como en réxime presencial: a través do rexistrado na Aula Moodle do
curso 4º de Historia Bilingüe (ou na app alternativa linkada á anterior: Classroom). 
Nesta modalidade seguen vixentes os mesmos procedementos e criterios de cualificación
que na modalidade presencial

 No caso de situación sanitaria que obrigue a non presencialidade.

O  curso  será  desenvolto  a  través  de  sesións  en  plataforma  Webex de  dúas  horas
semanais. A producción do alumnado estará rexistrada e desenvolta na Aula Moodle
(ou en  apps  enlazadas  como  Classroom)  onde  figurará  rexistrada  toda  a  producción  do
alumno/a e a valoración do seu traballo feita polo profesor.
As  competencias  mínimas  a  perseguir  no  caso  dunha  situación  sanitaria  que  derive  no
establecemento dun ensino non presencial serían as seguintes:
Os criterios de cualificación estarán na liña do que instrúa a Consellería de Educación ao
respecto a cal  matizará os criterios avaliadores e, se cómpre, cualificadores derivados da
situación concreta tal e como fixo o curso 19-20 para a segunda, terceira e Avaliación Final.

 As PD considerarán ademais os seguintes aspectos:
1. Valoración das aprendizaxes non impartidas pola situación sanitaria extraordinaria

do curso 19-20. Nesta liña o Departamento de CS do IES A Sangriña acorda, co
debido  asesoramento  no  DO  do  centro,  que  debido  á  situación  de  non
presencialidade  provocada  pola  covid-19,  non  se  trataron  de  xeito  satisfactorio
durante o curso 19-20 co alumnado de 3º ESO as seguintes aprendizaxes:

• Procedementos:  análise  e  definición  de  conceptos  históricos;  a  explicación
multicasula en historia, o traballo sobre fontes históricas.

• Conceptos: a Idade Moderna en Europa. Aspectos político e sociais
         A devanditas aprendizaxes serán retomadas/reforzadas durante o primeiro trimestre do
presente curso de 4º de ESO bilingüe reservando actividades específicas e probas concertas
para verificar o seu seguemento e a súa consecución.

2. Incorporación das aprendizaxes non adquiridas á programación 20-21. A PD recolle
os puntos non levados a termo no 3º de ESO do curso 19-20.

  
Mecanismos  de  revisión  e  modificación  da  programación  didáctica  en  relación  cos



resultados académicos. Proceso de mellora.
A avaliación afecta non só aos procesos de aprendizaxe do alumnado, senón tamén ao resto
de elementos implicados no proceso de ensino, ao profesor e ao mesmo deseño curricular, e
se  evalúan  os  obxectivos,  contidos,  competencias  clave,  metodoloxía,  organizacións  e
materiais , eo propio sistema de avaliación. En este sentido, a datos aportados pola avaliación
continua dos alumnos, parece conveniente incorporar información sobre a idoneidade dos
distintos  compoñentes  da  programación.
Desde unha perspectiva ampla, a avaliación da propia programación podería presentar tres
momentos  diferenciados:
a. A comprobación de que a planificación fíxose correctamente e se concretaron as unidades
de  programación  con  todos  os  elementos  curriculares  prescriptivos  incluídos.
b. O segundo momento alude á reorientación continua derivada da aplicación na aula da
programación  didáctica.  O  profesor,  en  coordinación  co  equipo  didáctico,  e  dentro  dos
órganos  de  coordinación  docente,  analizará  a  adecuación  da  programación  didáctica  ao
contexto  específico  do  grupo-clase.  A partir  desa  análise  estableceranse  as  medidas  de
mellora que se consideran oportunas de cara a que sexan satisfactorios os resultados nas
seguintes unidades didácticas. 
As opinións do alumnado a través das súas autoavaliacións ou as propostas en común son
tamén unha importante referencia para unha valoración máis participativa e compartida do
proceso de ensino e aprendizaxe.
c. Por último, tras a aplicación total da programación, cando se teña unha mellor perspectiva
de  toda  a  casuística  que  lle  afecta,  que  se  desprende  das  avaliacións  pertinentes,
remodelarase   mediante  un  plan de  mellora co  que  se  persegue  mellorar  os  resultados
académicos



11.- PROGRAMACIÓN ÁMBITO SOCIAL EDUCACIÓN SECUNDARIA ADULTOS
(ESA)

Educación Secundaria para Adultos (ESA) 
A Educación  Secundaria  para  Adultos  ofrece  unha  oportunidade  para  aqueles  maiores  de  17  anos  de

completar  unha  formación  básica  errada  no  seu  momento  por  dificultades  ordeadas  en  numerosísimos

ámbitos tanto persoais, sociais como académicos. O sistema permite nun horario extraordinario acometer a

persoas adultas a consecución da formación académica básica. 

A  presente  programación  recolle  o  deseño  que  este  Departamento  aplica  para  os  dous  módulos

cuatrimestrais, que se imparten neste curso no noso Instituto: ESA III e IV. 

Este Departamento é consciente das circunstancias  que rodean ós alumnos ESA e das súas particulares

motivacións que os levan a plantexarse retomar unha activade académica que fora interrumpida e que, agora,

en moitos casos custa retomar. O sistema educativo ten que ser quen de respostar a esta realidade dende un

plantexamento flexible e socialmente comprehensivo polo que as programacións son moitas veces algo que

a mera práctica diaria, non escrita, encarrila a facer. 

CONTIDOS 

1º CUATRIMESTRE (Módulo III).

+Historia:

• -Unidade 1: Antigo Réxime e Ilustración. (b,c,d,l,m)

• -Unidade 2: Crise do Antigo Réxime: As Revolucións Liberais. (c,e,f,l)

• -Unidade 3: O Imperio Napoleónico e a Restauración. (c,e,f,j)

• -Unidade 4: Borbóns en España. Galicia no século XVIII. (c,e,f)

• -Unidade 5: A Revolución Industrial. (c,e,i,l)

• -Unidade 6: Revolucións Burguesas nos séculos XVIII e XIX. (c,f,i)

• -Unidade 7: Ciencia e Tecnoloxía no século XIX (c,i,l,m)

• -Unidade 8: Imperialismo. (b,c,d,i)

• -Unidade 9:Primeira Guerra Mundial e Revolución Rusa. (c,d,e,l)

• -Unidade 10: A época de Entreguerras. (b,c,e,i,l)

• -Unidade 11: A Segunda Guerra Mundial (b,c,e,i,l)



• -Unidade 12: O primeiro tercio do s. XX en España e Galicia. II República e Guerra Civil. (b,c, d,l)

• +Economía:

• -Unidade 1: Ingresos e gastos: identificación e control. (a,e,h,i,p)

• -Unidade 2: Xestión de Orzamentos. (a,e,h,i,p)

• -Unidade 3: Planificación económico financieira. (a,c,f,i,p)

• -Unidade 4: Aforro e Endebedamento. (a,i,l,p)

• -Unidade 5: Risco e Diversificación. (a,i,l,p)

• -Unidade 6: O Diñeiro. (a,i,l,p)

• -Unidade 7: Contratos Financieiros. (a,i,l,p)

• -Unidade 8: Relacións no Mercado Financieiro. (a,i,l,p)

• -Unidade 9: Implicacións dos contratos Financieiros. (a,i,l,p)

• -Unidade 10: Os Seguros como medio de cobertura. (a,c,i,p)

• 2º CUATRIMESTRE (Módulo IV). 

• +Historia:

• -Unidade 1: A Guerra Fría. (e,g,h,i)

• -Unidade 2: O proceso de Descolonización. (b,d,g,h,i)

• -Unidade 3: A Evolución das Grandes Potencias: URSS e EEUU. (b,d,g,h,i)

• -Unidade 4: Dictadura e Transición Española. (c,d,g,h,i,n)

• -Unidade 5: O Mundo Recente: séculos XX e XXI. (e,g,h,i)

• -Unidade 6: A Globalización. (e,g,h,i)

• -Unidade 7: Cambios Económicos, Políticos e Sociais do Capitalismo. (a,d,g,h, l)

• -Unidade 8: Derrubamento Soviético. (a,c,d,g,i,l)

• -Unidade 9: A Constitución da Unión Europea. (a,c,d,g,i,l)

•



• +Economía:

• -Unidade 1: Iniciativa Emprendedora. (a,f,i,p)

• -Unidade 2: Motivación e Intereses para a Carrreira Profesional. (a,e,f,i,p)

• -Unidade 3: Itinerarios Formativos e Carreiras Profesionais. (a,e,f,i,p)

• -Unidade 4: Dereitos do traballo. (a,c,i,p)

• -Unidade 5: Dereitos deribados das relacións laborais. (a,c,i,p)

• -Unidade 6: Contrato Laboral e negociación Colectiva. (a,c,i,p)

• -Unidade 7: Seguridade Social e Sistema de Protección de Emprego. (a,c,i,p)

• -Unidade 8: Protección do Traballador e Beneficios Sociais. (a,c,i,p)

• -Unidade 9: Riscos laborais. (a,c,i,p)

Obxectivos da Educación Secundaria

A educación secundaria  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 igual- dade 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 equi- po, 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 ma- terias, así como

coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da

experiencia. 

• g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a

iniciativa  persoal  e  a  capacidade  para  aprender  a  aprender,  planificar,  tomar  decisións  e  asumir

responsabilidades. 

• h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá,

textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

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

• l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas,

así  como  o  patrimonio  artístico  e  cultural.  Coñecer  mulleres  e  homes  que  realizaran  achegas

importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

• m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas,

afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte

para  favorecer  o  desenvolvemento  persoal  e  social.  Coñecer  e  valorar  a  dimensión  humana  da

sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o

consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente,  contribuíndo á súa conservación e á súa

mellora. 

• n)  Apreciar  a  creación  artística  e  comprender  a  linguaxe  das  manifestacións  artísticas,  utilizando

diversos medios de expresión e representación. 

• o) 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. 

• p)  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. 

Contribución do Ámbito Social ó desarrolo das competencias clave.

Todas  as  áreas  ou  materias  do  currículo  participan  no  desenvolvemento  das  distintas  competencias  do

alumnado. Estas, de acordo coas especificacións da lexislación actual, son: 

1º. Comunicación lingüística.

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

3º. Competencia dixital.

4º. Aprender a aprender.

5º. Competencias sociais e cívicas.

6º. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.

7º Conciencia e expresións culturais. 

O proxecto de Historia do Mundo Contemporáneo para 1.o de Bacharelato contribúe ao desenvolvemento de

todas e cada unha destas competencias debido aos contidos que abrangue, os procedementos e actividades

que  se  presentan  e  as  reflexións  que  propoñen  acerca  dos  diferentes  feitos  e  fenómenos  históricos

contemporáneos. 

A competencia  en  comunicación  lingüística  áchase  vinculada  á  análise  dos  diferentes  tipos  de  fontes

históricas, o cal implica non só coñecer e utilizar un vocabulario específico da área de coñecemento, senón

cotexar información, comprendela, elaborar sínteses e comentarios e expoñer ideas propias. A competencia

de aprender a aprender constitúe un elemento fundamental debido á necesidade de utilizar no traballo diario

da  materia  diferentes  ferramentas  de  aprendizaxe,  como  esquemas,  mapas  conceptuais  ou  eixes

cronolóxicos. No presente proxecto o recurso ás Tecnoloxías da Información e da Comunicación concíbese

como unha peza clave da aprendizaxe: por unha parte, como medio de acceso a información histórica en

tarefas de indagación; por outra, como conxunto de ferramentas técnicas para construír información (liñas

do  tempo  dixitais,  software  para  creación  de  mapas  conceptuais,  etc.).  Así,  a  competencia  dixital

desenvólvese perfectamente integrada na programación e constitúe, tanto no espazo web coma no libro de

texto, un dos piares básicos do proxecto, sempre entendendo que a utilización de información procedente da

rede ha de ir parella ao desenvolvemento dun pensamento crítico que permita discernir a súa veracidade e



rigor científico. 

Os  propios  contidos  de  Historia  do  Mundo  Contemporáneo  contribúen  ao  desenvolvemento  das

competencias sociais  e cívicas dado que axudan a comprender  conceptos como os dereitos humanos,  a

diversidade cultural e social ou a importancia das institucións democráticas, reforzando así a conciencia

social e cidadá, favorecendo a participación social e a comprensión e o respecto ás diferenzas sociais e

culturais. Así mesmo contribúe ao desenvolvemento da competencia da conciencia e expresións culturais, xa

que a arte e as diferentes manifestacións culturais se encontran integradas como parte da propia historia dos

pobos e como fonte histórica sobre estes. A súa comprensión favorece a súa valoración positiva e de aí o

respecto cara aos bens de interese histórico- artístico e o patrimonio cultural. Por outra parte, ao abordarse o

estudo da evolución técnica e económica das sociedades foméntase o desenvolvemento da competencia do

sentido de iniciativa e espírito emprendedor; ao igual que ao tratar sobre os cambios tecnolóxicos, o seu

impacto na vida cotiá e a súa contribución á evolución das sociedades, en particular os asociados ás distintas

revolucións industriais, contribúese ao desenvolvemento da competencia matemática e competencias básicas

en ciencia e tecnoloxía, conseguindo unha formación integral que valore a importancia da interacción entre

ciencia e tecnoloxía e a súa achega á historia. 

Para alcanzar unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo, incluíronse

actividades  de  aprendizaxe  integradas  que  lle  permitirán  ao  alumnado  avanzar  cara  aos  resultados  de

aprendizaxe  de  máis  dunha  competencia  ao  mesmo  tempo.  Para  valorar  estes,  serán  os  estándares  de

aprendizaxe avaliables, como elementos de maior concreción, observables e medibles, os que, ao poñerse en

relación coas competencias clave, permitan graduar o rendemento ou o desempeño alcanzado en cada unha

delas. Nas páxinas seguintes detállase a relación entre cada un dos contidos de cada unidade cos criterios de

avaliación,  estándares  de  aprendizaxe  avaliables  e  competencias  clave,  así  como,  os  descritores  e

desempeños grazas aos cales se pode valorar o grao de desenvolvemento das diferentes competencias.



DESCRITORES

Competencia Indicadores Descritores

Competencia matemática e
competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía

Coidado do ámbito natural e
dos seres vivos

- Interactuar co ámbito natural de
xeito respectuoso. 

- Comprometerse co uso responsable
dos recursos naturais para promover
un desenvolvemento sostible.

- Respectar e preservar a vida dos
seres vivos do seu ámbito.

- Tomar conciencia dos cambios 
producidos polo ser humano no 
ámbito natural e as repercusións
para a vida futura.

Vida saudable 

- Desenvolver e promover hábitos de
vida saudable en canto á 
alimentación e ao exercicio físico.

- Xerar criterios persoais sobre a
visión social da estética do corpo 
humano fronte ao coidado saudable
deste.

A ciencia no día a día

- Recoñecer a importancia da ciencia
na nosa vida cotiá.

- Aplicar métodos científicos
rigorosos para mellorar a
comprensión da realidade
circundante en distintos ámbitos
(biolóxico, xeolóxico, físico,
químico, tecnolóxico, xeográfico...).

- Manexar os coñecementos sobre
ciencia e tecnoloxía para solucionar 
problemas, comprender o que 
acontece ao noso redor e responder a
preguntas.



Manexo de elementos
matemáticos 

- Coñecer e utilizar os elementos 
matemáticos básicos: operacións,
magnitudes, porcentaxes, 
proporcións, formas xeométricas, 
criterios de medición e codificación
numérica, etc.

- Comprender e interpretar a 
información presentada en formato 
gráfico.

- Expresarse con propiedade na
linguaxe matemática.

Razoamento lóxico e
resolución de problemas

- Organizar a información utilizando
procedementos matemáticos.

- Resolver problemas seleccionando 
os datos e as estratexias apropiadas.

- Aplicar estratexias de resolución de
problemas a situacións da vida cotiá.

Comunicación lingüística 

Comprensión: oral e escrita

- Comprender o sentido dos textos
escritos e orais.

- Manter unha actitude favorable cara
á lectura.

Expresión: oral e escrita

- Expresarse oralmente con
corrección, adecuación e coherencia.

- Utilizar o vocabulario adecuado, as
estruturas lingüísticas e as normas
ortográficas e gramaticais para 
elaborar textos escritos e orais.

- Compoñer distintos tipos de textos 
creativamente con sentido literario.

Normas de comunicación 

- Respectar as normas de
comunicación en calquera contexto:
quenda de palabra, escoita atenta ao
interlocutor...

- Manexar elementos de comunicación
non verbal, ou en diferentes 
rexistros, nas diversas situacións
comunicativas. 

Comunicación noutras linguas 

- Entender o contexto sociocultural da
lingua, así como a súa historia para 
un mellor uso desta.

- Manter conversacións noutras
linguas sobre temas cotiáns en
distintos contextos.

- Utilizar os coñecementos sobre a 
lingua para buscar información e ler
textos en calquera situación.

- Producir textos escritos de diversa
complexidade para o seu uso en 
situacións cotiás ou de materias 
diversas.



Competencia dixital

Tecnoloxías da información

- Empregar distintas fontes para a
busca de información. 

- Seleccionar o uso das distintas fontes
segundo a súa fiabilidade.

- Elaborar e facer publicidade de 
información propia derivada de
información obtida a través de 
medios tecnolóxicos.

Comunicación audiovisual

- Utilizar as distintas canles de 
comunicación audiovisual para
transmitir informacións diversas.

- Comprender as mensaxes que veñen
dos medios de comunicación. 

Utilización de ferramentas
dixitais

- Manexar ferramentas dixitais para a
construción de coñecemento.

- Actualizar o uso das novas 
tecnoloxías para mellorar o traballo
e facilitar a vida diaria.

- Aplicar criterios éticos no uso das
tecnoloxías.

Conciencia e expresións
culturais

Respecto polas manifestacións 
culturais propias e alleas

- Mostrar respecto cara ao patrimonio
cultural mundial nas súas distintas 
vertentes (artístico-literaria,
etnográfica, científico-técnica...), e
cara ás persoas que contribuíron ao
seu desenvolvemento. 

- Valorar a interculturalidade como
unha fonte de riqueza persoal e 
cultural.

- Apreciar os valores culturais do 
patrimonio natural e da evolución do
pensamento científico.



Expresión cultural e artística

- Expresar sentimentos e emocións
desde códigos artísticos.

- Apreciar a beleza das expresións 
artísticas e das manifestacións de 
creatividade e gusto pola estética no
ámbito cotián.

- Elaborar traballos e presentacións 
con sentido estético.

Competencias sociais e cívicas

Educación cívica e
constitucional

- 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. 

- Aplicar dereitos e deberes da 
convivencia cidadá no contexto da
escola.

Relación cos demais
- Desenvolver capacidade de diálogo

cos demais en situacións de



convivencia e traballo e para a
resolución de conflitos.

- Mostrar dispoñibilidade para a 
participación activa en ámbitos de
participación establecidos. 

- Recoñecer riqueza na diversidade de
opinións e ideas.

Compromiso social

- Aprender a comportarse desde o 
coñecemento dos distintos valores.

- Concibir unha escala de valores
propia e actuar conforme a ela.

- Evidenciar preocupación polos máis
desfavorecidos e respecto aos
distintos ritmos e potencialidades.

- Involucrarse ou promover accións
cun fin social.

Autonomía persoal 

- Optimizar recursos persoais
apoiándose nas fortalezas propias.

- Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta delas.

- Ser constante no traballo superando
as dificultades.

- Dirimir a necesidade de axuda en
función da dificultade da tarefa.

Liderado

- Xestionar o traballo do grupo
coordinando tarefas e tempos.

- Contaxiar entusiasmo pola tarefa e
confianza nas posibilidades de
alcanzar obxectivos.

- Darlle prioridade á consecución de 
obxectivos de grupo sobre intereses
persoais.



Sentido de iniciativa e espírito
emprendedor

Creatividade 

- Xerar novas e diverxentes 
posibilidades desde coñecementos
previos do tema.

- Configurar unha visión de futuro
realista e ambiciosa. 

- Encontrar posibilidades no ámbito
que outros non aprecian.

Emprendemento

- Optimizar o uso de recursos
materiais e persoais para a
consecución de obxectivos.

- Mostrar iniciativa persoal para
iniciar ou promover accións novas.

- Asumir riscos no desenvolvemento
das tarefas ou dos proxectos.

- Actuar con responsabilidade social e
sentido ético no traballo.



Aprender a aprender

Perfil de aprendiz

- Identificar potencialidades persoais
como aprendiz: estilos de
aprendizaxe, intelixencias múltiples,
funcións executivas...

- Xestionar os recursos e as 
motivacións persoais en favor da
aprendizaxe.

- Xerar estratexias para aprender en 
distintos contextos de aprendizaxe. 

Ferramentas para estimular o
pensamento 

- Aplicar estratexias para a mellora do
pensamento creativo, crítico,
emocional, interdependente... 

- Desenvolver estratexias que
favorezan a comprensión rigorosa
dos contidos

Planificación e avaliación da
aprendizaxe

- Planificar os recursos necesarios e os
pasos que hai que realizar no 
proceso de aprendizaxe. 

- Seguir os pasos establecidos e tomar
decisións sobre os pasos seguintes 
en función dos resultados 
intermedios.

- Avaliar a consecución de obxectivos
de aprendizaxe. 

- Tomar conciencia dos procesos de
aprendizaxe.

Contidos  por  unidade/Criterios  de  Avaliación/Estándares  de  aprendizaxe  e

Competencias clave.

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias

básicas  en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia  dixital (CD),  aprender a aprender (CAA),

competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e

conciencia e expresións culturais (CCEC).



Módulo III (Historia)

Unidade 1. 

Contidos Criterios de Avaliación Estándares de Aprendizaxe Competencias

clave
Antigo Réxime

e Ilustración

Coñecer  o  alcance  da  Ilustración

como novo movemento cultural  e

social  tanto  en  Europa  como  en

América.

Analiza a obra de autores cl

ave do inicio da Idade Contemporánea e

a súa influencia cultural, social,

política e económica.

CSC

CCEC

CAA

Valora o alcance da Ilustración e da 

revolución científica do século XVIII.

CSC

CMCCT

CAA

Manifesta unha actitude crítica e de 

rexeitamento ante as manifes tacións 

culturais que supoñan discriminación de 

calquera tipo.

CSC

CCEC

Unidade 2.

Contidos Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias

clave
Crise do Antigo

Réxime. As

Revolucións

Liberais

Comprender  o  Inicio  da  Idade

Contemporánea  dende  unha

perspectiva,  Social,  Política  e

Económica.

Narra  de  Xeito  sintético  os  principais

feitos  das  Revolucións  Burguesas  do  s.

XVIII,  dando  explicacións  cusais  e

valorando vantaxes e inconvintes.

CSC

CAA

CCL

Unidade 3

Contidos Criterios de Evaluación Estándares de

Aprendizaxe

Competencias

Clave
Imperio

Napoleónico e

Restauración

Analizar  as  dificultades da diplomacia
europea e  o alcance dos conflitos
durante a época napoleónica.

Analiza as relación entre reinos
europeos  que conduciron ás
guerras.

CSC

CL

idos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaxe Competencias

Clave
Borbóns en Explicar, a través do caso español, os Distingue  as  características  de CSC



España. Galicia

no século XVIII

intentos de adaptación do Antigo Réxime e o

mantemento do poder por parte dos 

monarcas europeos na época da Ilustración. 

réximes monárquicos de carácter

autoritarios,  parlamentarios  e

absolutos. 

CAA

Unidade 5

Contidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaxe Competencias

Clave
A

Revolución

Industrial

Describir  os  feitos  relevantes  da

Revolución Industrial, tendo en conta o seu

encadeamento causal e o tipo de progreso

que  implica,  e  analizar  os  conseguintes

cambios económicos en España e Galicia. 

Analiza a evolución da industrialización

en España e diferentes países de Europa,

América  e  Asia,  nas  súas  escalas

temporais e xeográficas.

CSC

CAA

CCL

Compara  o  proceso  de  Revolución

Industrial  de  Inglaterra  co  de  outros

países.

CSC

CMCCT

Valora  a  industrialización  en  España e

en Galicia e a súa repercusión política e

económica.

CSC

CMCCT

CAA

Detecta e expón de maneira sintética os

beneficios  e  inconvintes  que  xerou  a

Revolución Industrial tendo en conta a

situación  laboral  dos  sectores  máis

desfavorecidos.

CSC

CAA

Unidade 6

Contidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaxe Competencias

Clave
Revolucións

Burguesas nos

séculos XVIII e

XIX

Comprender  o  alcance  e  as

limitacións  dos  procesos

revolucionarios  dos  séculos

XVIII e XIX. 

Recoñece, mediante a análise de fontes de

diversas épocas, o valor destas non só como

información  senón  tamén  como  evidencia

para os historiadores.

CSC

CAA

CCL

Unidade 7

Contidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaxe Competencias

Clave
Ciencia e

Tecnoloxía no

Valorar  os  movementos  culturais  e  os

principais avances científicos e tecnolóxicos

Elabora  un  eixe  cronolóxico  cos

principais  avances  científicos  e

CSC

CD



século XIX do  século  XIX,  consecuencia  das

revolucións industriais. 

tecnolóxicos do século XIX CAA

Compara  movementos  artísticos

europeos e Asiáticos

CSC

CCEC

Comenta  analíticamente  os

diferentes  tipos  de  obras  de  arte

do século XIX.

CSC

CCEC

CCL

Unidade 8

Contidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaxe Competencias

Clave
O

Imperialismo

Establecer  xerarquías  causais  da  evolución  do

imperialismo,  identificando  as  potencias  e  a

repartición de poder no mundo no último cuarto

do século XIX e principios do XX. 

Razoa  a  relación  entre  o

imperialismo,  a  xeopolítica

mundial e as relacións económicas

supranacionais. 

CSC

CAA

CCL

Establece interconexións causais 

entre colonialismo, imperialismo e

a Gran Guerra de 1914. 

Unidade 9

Contidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaxe Competencias

Clave
Primeira Guerra

Mundial e

Revolución Rusa

Explicar  os  aspectos  fundamentais  da

Gran  Guerra  e  a  Revolución  Rusa,  as

súas  consecuencias,  e  as  súas

interconexións. 

Comprende os aspectos básicos da 

Primeira Guerra Mundial e a orixe 

do novo mapa político de Europa. 

CSC

CAA

CCL

Contrasta algunhas interpretacións 

do alcance da Revolución Rusa na 

súa época e na actualidade. 

CSC

CLL

Unidade 10

Contidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaxe Competencias

Clave
A Época de

entreguerras. A Crise

de 1929 e o auxe dos

Fascismos

Comprender os acontecementos, fitos

e  procesos  máis  importantes  do

período de Entreguerras e analizar as

causas  do  auxe  dos  fascismos  en

Europa. 

Contrasta diferentes interpretacións de

fontes históricas e  historiográficas de

distinta  procedencia  verbo  dos

procesos máis importantes do período

de Entreguerras. 

CSC

CD

CAA



Crontrasta a crise de 1929 con crises

posteriores.

CSC

CAA

CCL

CMCCT

Valora  a  loita  do  movemento

sufraxista.

CSC

CAA

Explica diversos  factores que fixeron

posible o auxe do fascismo en Europa.

CSC

CAA

CCL

Unidade 11

Contidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaxe Competencias

Clave
A Segunda

Guerra Mundial

(1939-1945).

Coñecer os principais feitos da Segunda

Guerra Mundial e o contexto en que se 

desenvolveu o Holocausto, así como as 

súas consecuencias. 

Narra  dunha  forma  fundamentada  as

causas  e  consecuencias  da  Segunda

Guerra  Mundial  a  distintos  niveis

temporais e xeográficos. 

CSC

CD

CAA

CLL

Interpreta as razóns da fin da Segunda

Guerra  Mundial  a  nivel  europeo  e

mundial. 

CSC

CAA

CCL

Explica as fases do conflito coa axuda

de mapas e outras representacións. 

CSC

CAA

CD

CCL

Elabora  un  xuízo  persoal  do

Holocausto e  as  súas  consecuencias  a

partir  de  información  procedente  de

diversas fontes. 

CSC

CCL

CCEC

CD

Unidade 12

Contidos Criterios de Evaluación Estándares de

Aprendizaxe

Competencias

Clave
O primeiro tercio do s. XX

en España e Galicia. II

República e Guerra Civil

Coñecer as tensións que levaron en

España  á  proclamación  da  II

República  e  ó  estoupido  da  Guerra

Civil. 

Explica  as  principais  reformas

durante a II República española

e reaccións a elas. 

CSC

CAA

CCL

Explica  as  causas  da  Guerra CSC

CAA



Civil  española  no  contexto

europeo e internacional. 

CCL

Módulo III (Economía)

Unidades 1 e 2

Contidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaxe Competencias

Clave
Ingresos e Gastos

(identificación e

control)

Xestión de

Orzamentos

Realizar  un  orzamento  persoal

distinguindo entre os tip os de ingresos

e  gastos  e  controlar  o  seu  grao  de

cumpriment o e as posibles necesidades

de adaptación. 

Elabora  un  orzamento  ou  plan

financeiro  persoal  identificando  os

ingresos  e  os  gastos  integrantes,  e

realiza o seu seguimento. 

CMCCT

CD

CAA

Utiliza  ferramentas  informáticas  na

preparación e desenvolvemento dun

orzamento  ou  plan  financeiro

personalizado. 

CAA

CD

CMCCT

Manexa  gráficos  de  análise  que

permiten  comparar  unha  realidade

personalizada  coas  previsións

establecidas. 

CAA

CD

CMCCT

Unidade 3

Contidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaxe Competencias

Clave
Planificación

económico-

financiéira.

Decidir  con  racionalidade

ante  as  alternativas

económicas da vida persoal, e

relacionalas  co  benestar

propio e social. 

Comprende  as  necesidadesde  planificación  e  do

manexo de asuntos financeiros ó longo da vida. E

sa planificación vincúlase á previsión realizada en

cada etapa dacordo coas decisión tomadas e coa

marcha da actividade económica nacional. 

CAA

CSIEE

Unidades 4 e 5

Contidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaxe Competencias

Clave
Aforro e

Endebedamento

Expresar unha actitude positiva 

cara ó aforro e empregar o aforro 

como medio para alcanzar diversos 

Recoñece e explica a relevancia do aforro e

do control do gasto. 

CSC

CAA

Risco e Analiza  as  vantaxes  e  inconvenientes  do CSC



Diversificación obxectivos. endebedamento,  valorando  o  risco  e

seleccionando  a  decisión  máis  axeitada

para cada momento. 

CAA

Unidades 6,7,8 e 9 

Contidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaxe Competencias

Clave
O Diñeiro Recoñecer o funcionamento básico

do diñeiro e diferenciar os tipos de

contas  bancarias  e  de  tarxetas

emitidas  como  medios  de

pagamento,  e  valorar  a

oportunidade  do  seu  uso  con

garantías e responsabilidade. 

Comprende os temas fundamentais e

describe o funcionamento das contas

na operativa bancaria.

CLL

CMCCT

Contratos Financiéiros

(tarxetas de débito e

crédito)

Valora e  comproba a necesidade  de

interpretar as cláusulas dos contratos

bancarios para coñecer os dereitos e

as  obrigas  que  derivan  delas,  así

como  a  importancia  de  operar  en

condicións  de  seguridade  cando  se

empreguen medios telemáticos.

CD

CAA

CCL

Relacións no Mercado

Financiéiro

(información e

negociación).

Recoñece  a  capacidade  de

negociación  coas  entidades

financiéiras  e  analiza  os

procedementos  de  reclamación  ante

estas.

CAA

CD

Implicacións dos

contratos financiéiros

(dereitos e

responsabilidades dos

consumidores).

Identificar e explicar as modalidades

de  terxetas  bancarias,  así  como  os

elementos  e  os  procedementos  que

garanten  a  seguridade  na  súa

operativa.

CCL

CD

CMCCT

Unidade 10

Contidos Criterios de

Evaluación

Estándares de Aprendizaxe Competencias

Clave
Os Seguros como

medio de Cobertura de

risco.

Coñecer  o  concepto  de

seguro e a súa finalidade.

Identifica,  describe  e  clasifica  os  tipos  de

seguros  segundo  os  riscos  ou  as  situacións

adversas nas etapas da vida. 

CAA

CCL

CMCCT



Módulo IV (Historia)

Unidade 1

Contidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaxe Competencias

Clave
A Guerra

Fría

Analizar as relacións entre o bloque de

EUA  e  a  URSS  para  comprender  o

concepto da Guerra Fría. 

Interpreta a evolución dos EUA e da URSS

e os seus aliados a partir de fontes literarias

e audiovisuais. 

CSC

CAA

CCL

Utiliza fontes  históricas  e  historiográficas

para  comprender  e  explicar  conflitos  da

época da guerra fría 

CSC

CAA

Unidade 2

Contidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaxe Competencias

Clave
O Proceso de

Descolonización

Organizar  os  feitos  máis  importantes  da

descolonización de posguerra no século XX

e comprender os límites da descolonización

e da independencia nun mundo desigual. 

Describe os feitos relevantes do

proceso descolonizador. 

CSC

CCL

Distingue  contextos  diferentes

do mesmo proceso. Por exemplo:

África  subsahariana  (anos  50  e

60) e a India. 

CSC

CAA

Unidade 3

Contidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaxe Competencias

Clave
A Evolución das

grandes potencias:

URSS e EUA

(sociedade, política,

economía e cultura). 

Contrastar  vantaxes  e  inconvintes  da

evolución económica, política, social e

cultural  dos grandes  bloques  políticos

do século XX e tanto as consecuencias

inmediatas como as posteriores.

 Relaciona a organización política

coa evolución social, económica e

cultural dos dous grandes sistemas

socioeconómicos de finais do XX. 

CCL

CSC

Desenvolve  unha  actitude  crítica

ante  os  diferentes  enfoques  dun

mesmo feito histórico,  analizando

e contrastando as fontes .

CAA

CSC

Sopesa as consecuencias positivas

e  os  problemas  que  xeran

diferentes posturas para a toma de

decisión políticas e económicas.

CAA

CD

CCL



Unidade 4

Contidos Criterios de Evaluación Estándares de

Aprendizaxe

Competencias

Clave
Ditadura e

transición

Española.

Coñecer as causas, o desarrollo e as consecuencias

da  ditadura  e  analizar  os  principais  feitos  que

conduciron ó cambio político e social na España

posterior a 1975 e sopesar distintas interpretacións

sobre ese proceso.

Describe  a  situación  da  posg

uerra  durante  a  ditadura

española na relación con outros

contextos similares. 

CAA

CSC

Analiza  as  consecuencias  do

réxime ditatorial  en España no

século XX. 

CAA

CCL

Elabora  unha  cronoloxía  de

acontecementos  fundamentais

da transición española. 

CSC

CCL

Valora os acertos do proceso de

democratización en España. 

CSC

CAA

Analiza  os  feitos  e  os

acontecementos  conflitivos  na

Éspaña democrática.

CSC

CAA

Unidade 5 e 6

Contidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaxe Competencias

Clave
O mundo recente.

Os séculos XX e

XXI.

A Globalización.

Definir a globalización e identificar algúns

dos  seus  factores.  Identificar  algúns  dos

cambios  fundamentais  que  supón  a

revolución tecnolóxica. Consecuencias. 

Busca na prensa novas sobre algún

sector con relacións globalizadas e

intenta elaborar argumentos a prol

e en contra. 

CAA

CCL

CSC

CD

Unidade 7

Contidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaxe Competencias

Clave
Cambios económicos,

políticos e sociais do

Capitalismo.

Interpretar procesos a medio prazo

de  cambios  económicos,  sociais  e

políticos a nivel mundial. 

Interpreta o renacemento e declive

das nación no novo mapa político

europeo da época.

CSC

CAA

Comprende os pros e os contras do

Estado de Benestar.

CSC

Unidade 8



Contidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaxe Competencias

Clave
O Derrubamento

Soviético

Coñecer  as  causas  e  consecuencias

inmediatas  do  colapso  da  URSS  e

outros réximes socialistas. 

Analiza  os  aspectos  políticos,

económicos  e  culturais  despois  dos

cambios  producidos  polo  colapso  da

URSS. 

CAA

CCL

CSC

Unidade 9

Contidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaxe Competencias

Clave
A Constitución da

Unión Europea.

Describir  a  evolución  da

construción da Unión Europea. 

Comprende as causas da constitución

da Unión Europea. 

CSC

CCL

Discute  sobre  a  situación  actual  da

Unión Europea e o seu futuro. 

CSC

CAA

CCL

Módulo IV (Economía)

Unidades 1 e 2

Contidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaxe Competencias

Clave
Iniciativa

Emprendedora.
Describir as  calidades persoais  e

as destrezas asociadas á iniciativa

emprendedora,  analizando  os

requisitos  de  distintos  postos  de

traballo  e  das  actividades

empresariais. 

Identifica  as  calidades  persoais,  as

actitudes,  as  aspiracións  e  a  formación

propias  das  persoas  con  iniciativa

emprendedora, e describe a actividade dos

empresarios e o seu papel na xeración de

traballo e benestar social. 

CSIEE

CAA

Intereses, aptitudes e

motivacións para a

carreira profesional.

Investiga con medios telemáticos as áreas

de actividade profesional do seu contorno,

os tipos de empresa que as desenvolven e

os  postos  de  traballo  en  cada  unha,

razoando os requisitos para o desempeño

profesional en cada un deles. 

CD

CAA

CSIEE



Unidade 3

Contidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaxe Competencias

Clave
Itinerarios

Formativos e

Carreiras

Profesionais

Tomar decisións sobre o itinerario vital

propio comprendendo as posibilidades de

emprego,  o  autoemprego  e  a  carreira

profesional en relación coas habilidades

persoais e as alternativas de formación e

aprendizaxe ó longo da vida. 

 Deseña  un  proxecto  de  carreira

profesional  propia  relacionando  as

posibilidades do ámbito coas calidades

e as aspiracións persoais e valorando a

opción do autoemprego e a necesidade

de formación ó longo da vida. 

CAA

CSIEE

Desenvolve habilidades sociais e actúa

de  acordo  con  actitudes  e  valores

democráticos. 

CAA

CSIEE

Fórmase  para  mellorar  o  seu  benestar

individual  e  contribuír  á  cohesión

social. 

CAA

CSIEE

nidades 4,5,6,7,8 e 9 

Contidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaxe Competencias

Clave
Dereito do

traballo

Actuar  como  futuro/a  traballador/a

responsable  coñecendo  os  seus

dereitos e deberes como tal, valorando

a  acción  do  Estado  e  da  Seguridade

Social  na  protección  da  persoa

empregada,  e  comprendendo  a

necesidade  de  protección  dos  riscos

laborais. 

Identifica as normas e as institucións que

interveñen  nas  relacións  entre  os/as

traballadores/as  e  as  empresas,  en

relación  co  funcionamento  do  mercado

de traballo. 

CSC

CSIEE

Dereitos e

deberes derivados

das relacións

laborais.

Distingue  os  dereitos  e  as  obrigas  que

derivan das relacións laboráis existentes,

e compróbaos nos contratos de traballo e

documentos de negociación colectiva. 

CCL

CSC

CSIEE

Contrato de

traballo e

negociación

colectiva.

Describe  as  bases  do  sistema  da

Seguridade  Social  e  as  obrigas  dos/das

traballadores/as e dos/das empresarios/as

dentro  deste,  así  como  as  prestacións

mediante  procuras  nas  web

institucionais,  valorando  a  súa  acción

protectora  ante  as  continxencias

cubertas. 

CAA

CSIEE

CMCCT

Seguridade Social

e sistema de

protección.

Emprego e

desemprego.

Identifica as  situacións de risco laboral

máis habituais nos sectores de actividade

económica máis salientables no ámbito e

indica  os  métodos  de  prevención

legalmente  establecidos,  así  como  as

CSIEE

CAA

CMCCT



técnicas de primeiros auxilios aplicables

en caso de accidente ou dano. 

Protección do

traballador e

beneficios sociais.
Riscos laborais.

Protección na

empresa.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

- Valorarase a asistencia e a actitude na clase (interese, comportamento, respeto, participación etc) e o

traballo diario na aula ( fichas, Tics, vídeos...)

- Establecerase controis periódicos sendo eliminatorios no caso de ser aprobados.

-No caso de suspender  terán a  oportunidade de presentarse a  un control  de recuperación antes  de

rematar o módulo.

- Na nota da avaliación os exames representan un 80%, o traballo, a asistencia e a actitude dentro da

clase representa o restante 20%A nota final será a media das avaliacións.

Temporalización:

Primer Semestre: 57 sesiones de 45 minutos.

Segundo Semestre 64 sesiones de 45 minutos.

Se espera poder impartir las enseñanzas correspondientes a los temas propuestos para el currículo de la

ESA a razón de 4 sesiones por tema.

Procedementos 

-  A elaboración  de  mapas  históricos  e  eixes  cronolóxicos  para  situar,  no  tempo  e  no  espazo,  os

acontecementos e procesos relevantes da historia do mundo contemporáneo. 

- O uso de fontes diversas para a interpretación histórica do mundo contemporáneo.

- A clasificación de fontes históricas, ou primarias, e historiográficas ou secundarias.

-  A análise,  a  interpretación  e  o  comentario  de  textos  escritos,  gráficos  e  iconográficos,  series

estatísticas, eixes cronolóxicos e mapas.

- A busca e a selección de fontes en función da formulación de hipótese.



- A comparación de distintas explicacións, sinalando semellanzas e diferenzas.

- A realización de esquemas e guións de traballo para sistematizar a información e comunicala.

- A elaboración de fichas para facilitar a recollida de datos.

- A identificación e a análise de elementos de causalidade que se producen en procesos de evolución e

cambio no mundo contemporáneo.

- O contraste de opinións e o intercambio de información en traballos de grupo e debates. 

- O establecemento de conclusións a partir da análise da información.

- A elaboración de informes e memorias para comunicar os resultados da indagación ou investigación

histórica.

- A elaboración de traballos de indagación e investigación. 

- A preparación de exposicións orais e escritas.

- A elaboración de conceptos e sínteses históricas.

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Dado as características do alumnado e ante escasa oferta editorial de libros de texto, decidimos pro-

porcionarlle os materiais curriculares a través de fotocopias, seguindo os contidos marcados para as

ensinanzas  de  adultos  da  Consellería  de  Educación. Como  complemento  e  apoio  da  aprendizaxe

empréganse os recursos das TICS.

 Metodoloxía e Atención á Diversidade 

A perspectiva metodolóxica debe ser eminentemente práctica; nela, debe perseguirse a participación

activa do alumnado e o debate público de opinións ó fío das cuestións suscitadas polo profesorado.

Aínda  así,  a  materia  non  debe  desligarse  por  completo  dunhas  bases  teóricas,  que  deben  vir

fundamentalmente da man das propias fontes históricas. O coñecemento destes contidos desenvolverá a

cultura  do  alumnado;  a  integración  de  todos  eles  engade  ó  seu  acervo  académico  habilidades  e

estratexias  metodolóxicas  que  lle  posibilitarán  acceder  e  procesar  os  datos  para,  posteriormente,

reflexionar autonomamente sobre eles. O importante nesta Educación Secundaria para Adultos é que,

unha vez cursada esta materia,  o alumnado adquira unha formación máis ampla,  unha visión máis

global do lugar que ocupa a historia da arte na historia da humanidade e posúa criterio para establecer

xuízos propios.  



A  metodoloxía  empregada  busca  polo  tanto  acadar  unha  aprendizaxe  significativa  a  partires  da

aplicación de dúas estratexias básicas docentes: 

-  estratexia  expositiva:  na cal  o  profesor  presenta  o aparato  conceptual  dos  contidos  debidamente

axeitado ó nivel amosado polo alumnado nunha previa avaliación inicial 

-  estratexia  de  aprendizaxe  por  descubrimento:  unha  vez  presentados  os  contidos  pola  anterior

estratexia o alumno será quen de adaptalos os seus esquemas cognitivos e aplicalos segundo as súas

competencias  para  realizaren  actividades  onde  a  aprendizaxe  se  acade  a  través  do  descubrimento

persoal . 

A aprendizaxe significativa así  concebida busca engarzar  os  coñecementos  previos  do alumno cos

novos que el mesmo descubrirá ó longo do proceso de aprendizaxe no presente curso.

En canto á Atención á Diversidade,  abórdase dende as diversas posibilidades de programación das

actividades de aprendizaxe, que, por un lado, se organizan en orde á súa dificultade, establecéndose ao

principio cuestións sinxelas, concretas e descritivas para pasar despois a outras complexas, abstractas e

explicativas.  Por  outro  lado,  combínanse  diferentes  formas  de  aprendizaxe,  presentando  materiais,

actividades e instrumentos de traballo variados co fin de conseguir un mesmo obxectivo didáctico.

Evaluación do proceso de ensinanza: a autoevaluación.

A evaluación da ensinanza non debe valorarse ó marxen da evaluación da aprendizaxe.  Para elo, será

necesario contrastar a información suministrada pola evaluación continua dos alumnos coas accions

educativas  que  se  pretenden  e  co  plan  de  acción  para  levalas  a  cabo.  Evalúase  por  tanto,  a

programación do proceso de ensinanza e a intervención do profesor como animador deste proceso, os

recursos  empregados,  os  espazos,  os  tempos  previstos,  a  agrupación  de  alumnos,  os  criterios  e

instrumentos  de  evaluación,  a  coordinación...  E  dicir,  evalúase  todo  aquelo  que  se  circunscribe  ó

ámbito do proceso de ensinanza-aprendizaxe.

Transversalidade 

O carácter integrador do currículo da ESA ten como finalidade consolidar nos alumnos e as alumnas

unha madurez social e moral que lles permita actuar de forma responsable e autónoma na sociedade

actual. Isto significa a incorporación ó currículo do Ámbito Social daqueles elementos básicos que

demanda a sociedade actual, tales como educación para os dereitos humanos e a paz, educación moral e

cívica,  educación para  a  igualdade  entre  os  sexos,  educación ambiental,  educación multicultural  e

educación europea. Estes temas transversais, entendidos como aspectos fundamentais da vida cotiá,



desenvólvense  no noso  proxecto  totalmente  integrados nos  contidos  conceptuais,  procedimentais  e

actitudinais  do  currículo  Do  Ámnbito  Social,  que,  pola  súa  propia  natureza,  entende  dos  asuntos

humanos do mundo actual.

PLAN DE CONTINXENCIA

No hipotético caso de ter que realizar  o ensino a distancia  empregaranse os recursos e actividades

dispoñibles na Aula Virtual na que está matriculado a totalidade do alumnado da ESA. A través da aula

virtual  realizaranse,  as  distintas  e  variadas tarefas  e actividades, ademais, comunicaranse todas as

novidades, anuncios, datas de exames e calquera outra información de interese para o alumnado. Nos

inicios de curso, co fin de que todos estean familiarizados co uso da plataforma, proporanse algunhas

actividades e tarefas a realizar aínda que as clases sexan presenciais.

Ademais,  no  hipotético  caso  de  ter  que  recorrer  a  un  ensino  non  presencial  ou  semipresencial,

impartiranse videoclases a  través  da ferramenta  proporcionada  pola  Consellería  de  Educación

webex.com, polo que o alumnado deberá estar familiarizado con ela desde o inicio de curso.

 

 



12.-  PROGRAMACIÓN DE HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO 1º
BACH.

A comprensión  do  mundo  actual,  a  través  da  análise  e  da  valoración  das  súas

realidades  e  dos  antecedentes  e  factores  que  inflúen  nelas,  constitúe  un  dos

obxectivos xerais do bacharelato. Precísase que os mozos tomen conciencia da súa

propia  dimensión  humana  e  se  sintan  capaces  de  contribuír  dun  xeito  activo  e

responsable á construción do futuro.

Na formación dos alumnos de bacharelato débeselle prestar atención prioritaria ó

coñecemento dos procesos que contribuíron a forma-la realidade inmediata da que

forman parte.

Dentro desta perspectiva, a historia do mundo contemporáneo debe achegarlles a

alumnos  e  alumnas  as  claves  para  a  comprensión  das  transformacións  que  se

produciron nos séculos pasados. Tamén ten que contribuír á adquisición dos valores

propios  do  humanismo,  que  constitúen  a  base  e  o  fundamento  da  civilización

occidental. Ademais, debe proporcionar unha visión máis ampla, a escala global, que

lles permita achegarse dun xeito máis respectuoso ós ámbitos culturais distintos do

seu propio,  de acordo co concepto dunha civilización común e,  ó mesmo tempo,

plural, da que hoxe participa toda a humanidade.

Trátase de formar cidadáns responsables, conscientes dos seus dereitos e obrigas

coa sociedade á que se incorporan de xeito activo, dentro do marco de referencia

dun mundo cada vez máis integrado, no que os acontecementos rompen en moitas

ocasións  coas  antigas  barreiras.  A noción  «mundo  contemporáneo»  identifícase,

quizais  por  primeira  vez  na  historia  da  humanidade,  cos  límites  xeográficos  do

Planeta. O espazo europeo, incluso o mundo occidental, non constitúen xa, como nas

épocas anteriores, o marco exclusivo do que sucede.

Os alumnos, a través do estudio da historia contemporánea, deben adquirir tamén

unha sensibilidade especial ante os retos do presente, e desenvolver unha actitude

crítica  e  responsable  respecto  ós  problemas  de  hoxe,  solidaria  na  defensa  da

liberdade, os dereitos humanos, os valores democráticos e a construción da paz.



Obxectivos

Tendo en conta os obxectivos xerais do Bacharelato establecidos na lexislación vixente,

os  obxectivos  xerais  de  Historia  do  Mundo  Contemporáneo  teñen  que  contribuír  a

desenvolver  nos  estudantes  as  seguintes  capacidades  de  carácter  cognitivo,  de

comunicación, de equilibrio persoal e de inserción social:

- Coñecer  e  analizar,  situándoos  no  tempo  e  no  espazo,  os  feitos  e  procesos  máis

significativos da historia do mundo contemporáneo,  valorando a súa significación no

proceso histórico e as súas repercusións no presente.

- Explicar  e  interrelacionar  os  principais  cambios  socioeconómicos,  políticos  e  de

mentalidade colectiva característicos dos dous últimos séculos.

- Manexar  de  xeito  axeitado  os  conceptos  básicos  e  a  terminoloxía  aceptada  pola

historiografía,  aplicándoa á  historia  contemporánea  co  fin  de  interpretar  e  transmitir

información histórica con claridade, orde e rigor científico.

- Adquirir  unha  visión  global  e  coherente  do  mundo  contemporáneo  que,  superando

enfoques reducionistas, facilite a análise das situacións e os problemas do presente,

considerando  neles  os  seus  antecedentes  históricos  e  as  súas  relacións  de

interdependencia.

- Desenvolver a sensibilidade e o sentido da responsabilidade, adoptando unha actitude

crítica ante os problemas sociais actuais, en especial  os que afectan á defensa dos

dereitos humanos,  tanto individuais como colectivos,  aos valores democráticos e ao

camiño cara á paz.

- Desenvolver  hábitos  de  traballo  intelectual  mediante  o  emprego  dos  métodos  e  as

técnicas  propios  da  disciplina  histórica,  para  realizar  actividades  de  indagación  e

sínteses  nas  que  se  analicen,  contrasten  e  integren  informacións  diversas  sobre

acontecementos e procesos do mundo contemporáneo, valorando a importancia das

fontes e os distintos enfoques utilizados polos historiadores.

- Defender razoadamente as propias ideas sobre a sociedade e revisalas de forma crítica,

tendo en conta novas informacións, corrixindo estereotipos e prexuízos, entendendo a

historia como unha ciencia aberta á información e aos cambios que brindan as novas

tecnoloxías, e como un proceso en constante reconstrución.

Secuenciación dos Contidos

Os contidos permiten coñecer e explicar os problemas actuais e os seus antecedentes.

Na actualidade semella imprescindible contar cunha perspectiva histórica que nos permita

comprender e situar no seu contexto o que sucede no noso mundo. Os contidos desta

materia refírense, tal como sinala a normativa oficial, a conceptos e feitos, procedementos

e actitudes. A secuencia destes contidos responde aos seguintes criterios:

- Explicar os feitos e os procesos do mundo contemporáneo dende os novos enfoques da

historiografía actual.

- Equilibrar os contidos referidos a conceptos, procedementos e actitudes.



- Incorporar a historia de países non europeos: Latinoamérica, o mundo musulmán, África

negra e os países asiáticos.

- Formular  cuestións  de  actualidade,  tendo  en  conta  os  seus  antecedentes  e  a  súa
percepción social.
Este aspecto non se formula só dende a óptica do historiador, tamén se fai dende outras
ciencias sociais (socioloxía, ciencia política e ética) co fin de tratar aspectos ligados á
formación cívica e ao estímulo das chamadas actitudes positivas.

- Elaborar sínteses integrando informacións diversas.

- Achegar un coñecemento conceptual e terminolóxico propio da ciencia histórica, situando 

espacial e temporalmente os diferentes momentos, fenómenos e realidades do mundo 

contemporáneo.

- Desenvolver nos estudantes capacidades que lles permitan exercer   unha cidadanía

democrática desde unha perspectiva global.

- Buscar os lazos que unen os pobos e darlles relevancia ás organizacións internacionais 

que traballan pola paz.

-Fomentar o entendemento entre as persoas e propiciar actitudes de tolerancia, 

solidariedade e participación democrática.

Contidos 

• Unidade 1. A crise do antigo réxime

- O Antigo Réxime.

- O pensamento ilustrado.

- A primeira revolución democrática.

- A Revolución Francesa.

- A Europa napoleónica.

• Unidade 2. A Revolución Industrial
- A industria antes da Revolución Industrial.

- A revolución industrial británica.

- Industrias e fábricas.

- A industrialización esténdese a outros países.

- A revolución dos transportes.

• Unidade 3. Revolucións burguesas e novas nacións

- A Europa da Restauración.

- A independencia da América hispana.

- A Revolución de 1848.

- Nacións e nacionalismo.

• Unidade 4. Cambios sociais no século XIX

- As cidades europeas.

- Vida e cultura burguesas.



- Condicións de vida das clases traballadoras.

- O movemento obreiro.

- Teorías e doutrinas sociais: o socialismo.

- A AIT e a aparición do anarquismo.

- Os partidos socialistas e a II internacional.

• Unidade 5. A Segunda Revolución Industrial e o imperialismo

- As novas formas do capitalismo.

- A Segunda Revolución Industrial.

- A expansión imperialista.

- A democracia afiánzase.

• Unidade 6. A Primeira Guerra Mundial (1914-1918)

- As causas da Primeira Guerra Mundial.

- A Gran Guerra: forzas enfrontadas e desenvolvemento.

- As consecuencias da guerra.

• Unidade 7. A Revolución Rusa. A URSS

- A Revolución de 1917.

- O nacemento da URSS.

- O período estalinista (1927-1939).

• Unidade 8. A crise dos anos trinta

- A expansión económica: «Os felices anos 20».

- As causas da crise.

- A quebra do capitalismo: a crise de 1929.

- As consecuencias da crise: a Gran Depresión.

- A busca de solucións.

• Unidade 9. Democracias e totalitarismos (1919-1939)

- Democracias e ditaduras.

- A quebra da democracia. O fascismo.

- O nazismo alemán

• Unidade 10. A Segunda Guerra Mundial (1939-1945)

- Antecedentes da guerra.

- As vitorias do Eixe (1939-1942).

- As vitorias dos aliados (1942-1945).

- Unha guerra total.

- O balance da guerra.

• Unidade 11. Da guerra fría á nova orde internacional

- A guerra fría.



- O bloque occidental: a súa evolución política.

- A economía do bloque occidental.

- A URSS e o bloque comunista.

- O proceso de Unión Europea.

• Unidade 12. Os procesos de descolonización. Consecuencias

- As sementes da independencia.

- A emerxencia do Terceiro Mundo.

- Asia, un continente que esperta.

- África negra.

- O mundo islámico.

- América Latina.

• Unidade 13. O mundo nos inicios do século XXI

- Unha sociedade urbana.

- Unha sociedade de ocio e de consumo.

- As transformacións científicas e tecnolóxicas.

- A sociedade da comunicación.

- Feminismo e novos movementos sociais.

- O novo milenio: desigualdade e globalización.

Procedementos

- A elaboración de mapas históricos e eixes cronolóxicos para situar, no tempo e no 
espazo, os acontecementos e procesos relevantes da historia do mundo contemporáneo.

- O uso de fontes diversas para a interpretación histórica do mundo contemporáneo.

- A clasificación de fontes históricas, ou primarias, e historiográficas ou secundarias.

- A análise, a interpretación e o comentario de textos escritos, gráficos e iconográficos, 
series estatísticas, eixes cronolóxicos e mapas.

- A busca e a selección de fontes en función da formulación de hipótese.

- A comparación de distintas explicacións, sinalando semellanzas e diferenzas.

- A realización de esquemas e guións de traballo para sistematizar a información e 
comunicala.

- A elaboración de fichas para facilitar a recollida de datos.

- A identificación e a análise de elementos de causalidade que se producen en procesos de
evolución e cambio no mundo contemporáneo.

- O contraste de opinións e o intercambio de información en traballos de grupo e debates.

- O establecemento de conclusións a partir da análise da información.

- A elaboración de informes e memorias para comunicar os resultados da indagación ou 
investigación histórica.

- A elaboración de traballos de indagación e investigación.

- A preparación de exposicións orais e escritas.



- A elaboración de conceptos e sínteses históricos.

Temporalización

TEMAS HORAS DE

CLASE

A crise do Antigo Réxime 16

A Revolución Industrial 16

Revolucións burguesas e novas nacións 16

Os cambios sociais no século XIX 10

Segunda Revolución Industrial e Imperialismo 14

A Primeira Guerra Mundial /1914-1918) 12

A Revolución Rusa. A URSS 12

A crise dos anos trinta 12

Democracia e totalitarismos (1919-1939) 12

A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 14

Da Guerra fría a nova orde internacional 12

Os problemas da descolonización. Consecuencias 12

O mundo nos inicios do século XXI 12

Primeiro trimestre: 48 sesións de 45 minutos.
Segundo trimestre: 44 sesións de 45 minutos.
Terceiro trimestre: 40 sesións de 45 minutos.
Agárdase poder impartir as ensinanzas correspondentes ós tres primeiros temas
no primeiro trimestre, a razón de 16 sesións por unidade. Cinco unidades no
segundo trimestre e cinco temas no terceiro.

Contribución da HMC á consecución das competencias

Todas as áreas ou materias do currículo participan no desenvolvemento das distintas 
competencias do alumnado. Estas, de acordo coas especificacións da lexislación actual, 
son:
1. Comunicación lingüística.
2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
3. Competencia dixital.



4. Aprender a aprender.
5. Competencias sociais e cívicas.
6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.
7. Conciencia e expresións culturais.

O proxecto de Historia do Mundo Contemporáneo para 1.º de Bacharelato contribúe ao
desenvolvemento de todas e cada unha destas competencias debido aos contidos que
abrangue,  os  procedementos  e  actividades  que  se  presentan  e  as  reflexións  que
propoñen acerca dos diferentes feitos e fenómenos históricos contemporáneos.

A competencia  en  comunicación lingüística  áchase vinculada á análise  dos diferentes
tipos de fontes históricas, o cal implica non só coñecer e utilizar un vocabulario específico
da área de coñecemento, senón cotexar información, comprendela, elaborar sínteses e
comentarios e expoñer ideas propias. A competencia de aprender a aprender constitúe un
elemento  fundamental  debido  á  necesidade  de  utilizar  no  traballo  diario  da  materia
diferentes ferramentas de aprendizaxe,  como esquemas,  mapas conceptuais  ou eixes
cronolóxicos.  No  presente  proxecto  o  recurso  ás  Tecnoloxías  da  Información  e  da
Comunicación concíbese como unha peza clave da aprendizaxe: por unha parte, como
medio  de  acceso  a  información  histórica  en  tarefas  de  indagación;  por  outra,  como
conxunto  de  ferramentas  técnicas  para  construír  información  (liñas  do  tempo dixitais,
software  para  creación  de  mapas  conceptuais,  etc.).  Así,  a  competencia  dixital
desenvólvese perfectamente integrada na programación e constitúe, tanto no espazo web
coma no libro de texto, un dos piares básicos do proxecto, sempre entendendo que a
utilización de información procedente da rede ha de ir parella ao desenvolvemento dun
pensamento crítico que permita discernir a súa veracidade e rigor científico.

Os  propios  contidos  de  Historia  do  Mundo  Contemporáneo  contribúen  ao
desenvolvemento das  competencias sociais e cívicas  dado que axudan a comprender
conceptos como os dereitos humanos, a diversidade cultural e social ou a importancia das
institucións  democráticas,  reforzando  así  a  conciencia  social  e  cidadá,  favorecendo  a
participación social e a comprensión e o respecto ás diferenzas sociais e culturais. Así
mesmo  contribúe  ao  desenvolvemento  da  competencia  da  conciencia  e  expresións
culturais,  xa que a arte e as diferentes manifestacións culturais se encontran integradas
como  parte  da  propia  historia  dos  pobos  e  como  fonte  histórica  sobre  estes.  A súa
comprensión favorece a súa valoración positiva e de aí  o respecto cara aos bens de
interese histórico- artístico e o patrimonio cultural. Por outra parte, ao abordarse o estudo
da  evolución  técnica e  económica  das  sociedades  foméntase  o  desenvolvemento  da
competencia do sentido de iniciativa e espírito emprendedor; ao igual que ao tratar sobre
os cambios tecnolóxicos, o seu impacto na vida cotiá e a súa contribución á evolución das
sociedades, en particular os asociados ás distintas revolucións industriais, contribúese ao
desenvolvemento  da  competencia  matemática  e  competencias  básicas  en  ciencia  e
tecnoloxía, conseguindo unha formación integral que valore a importancia da interacción
entre ciencia e tecnoloxía e a súa achega á historia.

Para alcanzar unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no
currículo,  incluíronse  actividades  de  aprendizaxe  integradas  que  lle  permitirán  ao
alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao
mesmo tempo. Para valorar estes, serán os estándares de aprendizaxe avaliables, como
elementos de maior concreción, observables e medibles, os que, ao poñerse en relación



coas competencias clave, permitan graduar o rendemento ou o desempeño alcanzado en
cada unha delas. Nas páxinas seguintes detállase a relación entre cada un dos contidos
de  cada  unidade  cos  criterios  de  avaliación,  estándares  de  aprendizaxe  avaliables  e
competencias clave, así como, os descritores e desempeños grazas aos cales se pode
valorar o grao de desenvolvemento das diferentes competencias.

DESCRITORES

COMPETENCIA INDICADORES DESCRITORES

Competencia matemática 
e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía

Coidado do ámbito natural e
dos seres vivos

• Interactuar co ámbito natural de
xeito respectuoso.

• Comprometerse co uso responsable 
dos recursos naturais para promover
un desenvolvemento sostible.

• Respectar e preservar a vida dos
seres vivos do seu ámbito.

• Tomar conciencia dos cambios 
producidos polo ser humano no 
ámbito natural e as repercusións
para a vida futura.

Vida saudable

• Desenvolver e promover hábitos de
vida saudable en canto á 
alimentación e ao exercicio físico.

• Xerar criterios persoais sobre a 
visión social da estética do corpo 
humano fronte ao coidado saudable
deste.

A ciencia no día a día

1.Recoñecer a importancia da ciencia
na nosa vida cotiá.

2.Aplicar métodos científicos 
rigorosos para mellorar a 
comprensión da realidade 
circundante en distintos ámbitos 
(biolóxico, xeolóxico, físico, 
químico, tecnolóxico, xeográfico...).

3.Manexar os coñecementos sobre 
ciencia e tecnoloxía para solucionar 
problemas, comprender o que 
acontece ao noso redor e responder a
preguntas.



Manexo de elementos
matemáticos

- Coñecer e utilizar os elementos 
matemáticos básicos: operacións, 
magnitudes, porcentaxes, 
proporcións, formas xeométricas, 
criterios de medición e codificación
numérica, etc.

- Comprender e interpretar a 
información presentada en formato
gráfico.

- Expresarse con propiedade na
linguaxe matemática.

Razoamento lóxico e 
resolución de problemas

- Organizar a información utilizando
procedementos matemáticos.

- Resolver problemas seleccionando 
os datos e as estratexias apropiadas.

- Aplicar estratexias de resolución de 
problemas a situacións da vida cotiá.

Comunicación lingüística

Comprensión: oral e escrita

 Comprender o sentido dos textos
escritos e orais.

 Manter unha actitude favorable cara
á lectura.

Expresión: oral e escrita

 Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e coherencia.

 Utilizar o vocabulario adecuado, as
estruturas lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais para 
elaborar textos escritos e orais.

 Compoñer distintos tipos de textos 
creativamente con sentido literario.

Normas de comunicación

 Respectar as normas de 
comunicación en calquera contexto:
quenda de palabra, escoita atenta ao
interlocutor...

 Manexar elementos de comunicación
non verbal, ou en diferentes 
rexistros, nas diversas situacións
comunicativas.

Comunicación noutras linguas

 Entender o contexto sociocultural da
lingua, así como a súa historia para 
un mellor uso desta.

 Manter conversacións noutras
linguas sobre temas cotiáns en
distintos contextos.

 Utilizar os coñecementos sobre a 
lingua para buscar información e ler
textos en calquera situación.

 Producir textos escritos de diversa
complexidade para o seu uso en 
situacións cotiás ou de materias
diversas.



Competencia dixital

Tecnoloxías da información

 Empregar distintas fontes para a
busca de información.

 Seleccionar o uso das distintas fontes
segundo a súa fiabilidade.

 Elaborar e facer publicidade de
información propia derivada de
información obtida a través de
medios tecnolóxicos.

Comunicación audiovisual

 Utilizar as distintas canles de 
comunicación audiovisual para 
transmitir informacións diversas.

 Comprender as mensaxes que veñen
dos medios de comunicación.

Utilización de ferramentas
dixitais

 Manexar ferramentas dixitais para a
construción de coñecemento.

 Actualizar o uso das novas 
tecnoloxías para mellorar o traballo
e facilitar a vida diaria.

 Aplicar criterios éticos no uso das
tecnoloxías.

Conciencia e expresións
culturais

Respecto polas manifestacións
culturais propias e alleas

 Mostrar respecto cara ao patrimonio
cultural mundial nas súas distintas 
vertentes (artístico-literaria, 
etnográfica, científico-técnica...), e 
cara ás persoas que contribuíron ao 
seu desenvolvemento.

 Valorar a interculturalidade como
unha fonte de riqueza persoal e 
cultural.

 Apreciar os valores culturais do
patrimonio natural e da evolución do
pensamento científico.



Expresión cultural e artística

 Expresar sentimentos e emocións
desde códigos artísticos.

 Apreciar a beleza das expresións 
artísticas e das manifestacións de 
creatividade e gusto pola estética no
ámbito cotián.

 Elaborar traballos e presentacións
con sentido estético.

Competencias sociais e cívicas

Educación cívica e
constitucional

 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.

 Aplicar dereitos e deberes da
convivencia cidadá no contexto da
escola.

Relación cos demais
- Desenvolver capacidade de diálogo 

cos demais en situacións de



convivencia e traballo e para a
resolución de conflitos.

 Mostrar dispoñibilidade para a 
participación activa en ámbitos de
participación establecidos.

 Recoñecer riqueza na diversidade de
opinións e ideas.

Compromiso social

 Aprender a comportarse desde o 
coñecemento dos distintos valores.

 Concibir unha escala de valores
propia e actuar conforme a ela.

 Evidenciar preocupación polos máis
desfavorecidos e respecto aos 
distintos ritmos e potencialidades.

 Involucrarse ou promover accións
cun fin social.

Autonomía persoal

 Optimizar recursos persoais 
apoiándose nas fortalezas propias.

 Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta delas.

 Ser constante no traballo superando
as dificultades.

 Dirimir a necesidade de axuda en
función da dificultade da tarefa.

Liderado

 Xestionar o traballo do grupo 
coordinando tarefas e tempos.

 Contaxiar entusiasmo pola tarefa e
confianza nas posibilidades de 
alcanzar obxectivos.

 Darlle prioridade á consecución de 
obxectivos de grupo sobre intereses
persoais.



Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor

Creatividade

 Xerar novas e diverxentes 
posibilidades desde coñecementos
previos do tema.

 Configurar unha visión de futuro
realista e ambiciosa.

 Encontrar posibilidades no ámbito
que outros non aprecian.

Emprendemento

 Optimizar o uso de recursos
materiais e persoais para a 
consecución de obxectivos.

 Mostrar iniciativa persoal para 
iniciar ou promover accións novas.

 Asumir riscos no desenvolvemento
das tarefas ou dos proxectos.

 Actuar con responsabilidade social e
sentido ético no traballo.



Aprender a aprender

Perfil de aprendiz

 Identificar potencialidades persoais 
como aprendiz: estilos de 
aprendizaxe, intelixencias múltiples,
funcións executivas...

 Xestionar os recursos e as 
motivacións persoais en favor da
aprendizaxe.

 Xerar estratexias para aprender en 
distintos contextos de aprendizaxe.

Ferramentas para estimular o
pensamento

 Aplicar estratexias para a mellora do
pensamento creativo, crítico, 
emocional, interdependente...

 Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión rigorosa
dos contidos

Planificación e avaliación da
aprendizaxe

 Planificar os recursos necesarios e os
pasos que hai que realizar no 
proceso de aprendizaxe.

 Seguir os pasos establecidos e tomar
decisións sobre os pasos seguintes 
en función dos resultados 
intermedios.

 Avaliar a consecución de obxectivos
de aprendizaxe.

 Tomar conciencia dos procesos de
aprendizaxe.

CONTIDOS POR UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
AVALIABLES / COMPETENCIAS CLAVE

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



emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

A Europa do Antigo Réxime

Contidos Criterios de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

- A economía.

- A agricultura.

- O desenvolvemento do

1. Definir os trazos do 
Antigo Réxime 
describindo os seus 
aspectos demográficos,

1.1. Extrae os trazos do 
Antigo Réxime dun 
texto proposto que os
conteña.

CCL,
CD,
CAA,
CSC,
CCEC



comercio.

- Da produción artesá á 
manufactureira.

- A sociedade estamental e
os primeiros cambios.

- A nobreza e o clero.

- As clases populares.

- O ascenso da burguesía.

- O sistema de goberno.

- As monarquías
absolutas.

- O absolutismo
«ilustrado».

- Os conflitos bélicos na 
Europa do século XVIII.

- A guerra de sucesión
española.

- A guerra de sucesión
austríaca.

- A guerra dos Sete Anos.

- Os novos mundos
coloniais.

- O imperio español.

- Portugal.

- Os británicos.

- Os franceses.

- Os holandeses.

- O pensamento preliberal.

- A Ilustración.

- O pensamento político
ilustrado.

- O pensamento
económico.

económicos, políticos,
sociais e culturais.

1.2. Obtén e selecciona 
información escrita e 
gráfica relevante, 
utilizando fontes 
primarias ou 
secundarias, relativas ao
Antigo Réxime.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CSC,

CSIEE,
CCEC

2. Distinguir as 
transformacións no 
Antigo Réxime 
enumerando as que 
afectan á economía, 
poboación e sociedade.

2.1. Clasifica os trazos do 
Antigo Réxime en 
aspectos demográficos,
económicos, políticos, 
sociais e culturais.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CSC,
CCEC

2.2. Explica as
transformacións do 
Antigo Réxime que 
afectan á economía, 
poboación e sociedade.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CSC

2.3. Analiza a evolución dos 
trazos do Antigo 
Réxime do século XVII
e o século XVIII.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CSC

3. Explicar o 
parlamentarismo inglés do
século XVII resumindo as 
características esenciais 
do sistema e valorando o 
papel das revolucións para
alcanzar as 
transformacións 
necesarias para logralo.

3.1. Describe as
características do 
parlamentarismo inglés
a partir de fontes 
históricas.

CCL,
CD,
CAA,
CSC,
CCEC

3.2. Distingue as revolucións 
inglesas do século XVII 
como formas que 
promoven o cambio 
político do Antigo 
Réxime.

CCL,
CD,
CAA,
CSC

4. Relacionar as ideas da 
Ilustración co liberalismo 
de comezos do século XIX
establecendo elementos de
coincidencia entre ambas 
as dúas ideoloxías.

4.1. Enumera e describe as 
ideas da Ilustración e as
ideas do liberalismo de 
comezos do século XIX.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CSC,
CCEC



5. Describir as relacións 
internacionais do Antigo
Réxime demostrando a 
idea de equilibrio 
europeo.

5.1. Sitúa en mapas de 
Europa os diversos 
países ou reinos en 
función dos conflitos
nos que interveñen.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CSC,

CSIEE

6. Diferenciar manifestacións 
artísticas do Antigo 
Réxime seleccionando as 
obras máis destacadas.

6.1. Distingue e caracteriza 
obras de arte do rococó. CCL,

CD,
CAA,
CSC,
CCEC

7. Esquematizar os trazos do 
Antigo Réxime utilizando
diferentes tipos de 
diagramas.

7.1. Elabora mapas 
conceptuais que 
explican os trazos
característicos do 
Antigo Réxime.

CCL,
CD,
CAA,
CSC,
CSIEE

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

8.1. Establece as semellanzas 
e diferenzas entre as 
ideas da Ilustración e o 
liberalismo de comezos 
do século XIX.

CCL,
CD,
CAA,
CSC,
CCEC

A Crise do Antigo Réxime

Contidos Criterios de avaliación
Estándares de 

aprendizaxe avaliables
CC

- A Revolución Americana: o
nacemento dos Estados 
Unidos.

- Os antecedentes.

- A guerra de 
Independencia.

- A Constitución dos
Estados Unidos.

- A Revolución Francesa.

- As causas da revolución.

- A Asemblea Nacional
(1789-1792).

- A Convención (1792-
1795).

- O Directorio (1795-1799).

1. Analizar a evolución 
política, económica, social,
cultural e de pensamento 
que caracteriza a primeira 
metade do século XIX 
distinguindo os feitos, 
personaxes e símbolos e 
encadrándoos en cada unha
das variables analizadas.

1.1. Realiza eixes
cronolóxicos que 
inclúan diacronía e 
sincronía dos 
acontecementos da 
primeira metade do
século XIX.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CSC,
CCEC

2. Describir as causas e o 
desenvolvemento da 
Independencia dos Estados 
Unidos establecendo as 
causas máis inmediatas e as
etapas de independencia.

2.1. Identifica xerarquías 
causais na guerra de
Independencia dos 
Estados Unidos a 
partir de fontes 
historiográficas.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CSC,
CCEC

3. Explicar a partir de 
información obtida en

3.1. Explica as causas da 
Revolución

CCL,
CMCT,

CD,



Internet, a Revolución 
Francesa de 1789 incluíndo
cada idea obtida nas 
causas, o desenvolvemento
e as consecuencias.

Francesa de 1789. CAA,
CSC,
CCEC

3.2. Explica
esquematicamente o
desenvolvemento da
Revolución 
Francesa.

CCL,
CD,
CAA

- O Imperio Napoleónico.

- A construción do Imperio.

- A derrota napoleónica.

- A pegada da Revolución
Francesa.

4. Identificar o Imperio 
Napoleónico localizando a
súa expansión europea e 
establecendo as súas 
consecuencias.

4.1. Identifica nun mapa 
histórico a extensión
do Imperio 
Napoleónico.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA

5. Descubrir as manifestacións
artísticas de comezos do 
século XIX, obtendo 
información de medios 
bibliográficos ou de 
Internet e presentándoa 
adecuadamente.

5.1. Establece as
características 
propias da pintura, a
escultura e a 
arquitectura do 
neoclasicismo e o 
romanticismo a 
partir de fontes 
gráficas.

CCL,
CD,
CAA,
CSC,
CCEC

A Revolución Industrial

Contidos Criterios de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

- As orixes da 
industrialización.

- Os antecedentes da
industria.

- Gran Bretaña, pioneira
na industrialización.

- As revolucións agraria e
demográfica.

- As transformacións
agrarias.

- Os cambios 
demográficos.

1. Describir a Primeira 
Revolución Industrial, 
establecendo os seus 
trazos característicos e as
súas consecuencias 
sociais.

1.1. Identifica as causas da 
Primeira Revolución 
Industrial.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSC,

CSIEE,

CCEC

1.2. Explica razoadamente a 
evolución cara á II 
Revolución Industrial.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSC,

CSIEE



2. Obter información que 
permita explicar as 
Revolucións Industriais 
do século XIX, 
seleccionándoa das fontes
bibliográficas ou en liña 
nas que se encontre 
dispoñible.

2.1. Analiza comparativa e 
esquematicamente as 
dúas Revolucións 
Industriais.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSC,

CSIEE,

CCEC

3. Identificar os cambios nos 
transportes, agricultura e 
poboación que influíron 
ou foron consecuencia da 
Revolución Industrial do 
século XIX.

3.1. Sinala os cambios 
sociais máis relevantes 
do século XIX 
asociándoos ao proceso
da Revolución 
Industrial.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSC,

CSIEE,

CCEC

3.2. Describe a partir de 
textos e outras fontes as
condicións de vida dos 
obreiros do século XIX.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSC,

CCEC

- A produción industrial.

- Os sectores pioneiros.

- Os transportes.

- O comercio e o capital.

- Expansión da Revolución
Industrial.

- Gran Bretaña, potencia
mundial.

- Bélxica, Francia e
Alemaña.

- Os últimos en chegar.

4. Enumerar os países que 
iniciaron a 
industrialización, 
localizándoos 
adecuadamente e 
establecendo as rexións
onde se produce ese 
avance.

4.1. Localiza nun mapa os 
países industrializados e
as súas rexións 
industriais.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA

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

5.1. Explica as causas e 
consecuencias das 
crises económicas e as 
súas posibles solucións
a partir de fontes 
históricas.

CCL,

CD,

CAA,

CSC,

CSIEE,

CCEC

5.2. Analiza aspectos que 
expliquen o 
desenvolvemento 
económico do sector 
industrial dos primeiros
países industrializados, 
a partir de fontes 
historiográficas.

CCL,

CD,

CAA,

CSC

CSIEE,

CCEC



5.3. Comenta mapas que 
expliquen a evolución 
da extensión de redes de
transporte: ferrocarril, 
estradas e canles.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSC,

CSIEE,

CCEC

Os Estados europeos: liberalismo e nacionalismo

Contidos Criterios de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

- As vagas revolucionarias.

- A Restauración.

- Os movementos 
revolucionarios de
1820.

- As revolucións de 1830.

- A “Primavera dos
po os” de 1848.

- O nacionalismo.

- Que é o nacionalismo?

- A unificación alemá.

- A formación de Italia.

1. Analizar a evolución 
política, económica, social,
cultural e de pensamento 
que caracteriza a primeira 
metade do século XIX 
distinguindo os feitos, 
personaxes e símbolos e 
encadrándoos en cada unha
das variables analizadas.

1.1. Realiza eixes
cronolóxicos que 
inclúan diacronía e 
sincronía dos 
acontecementos da 
primeira metade do
século XIX.

CCL,
CD,
CAA,
CSC,
CCEC

2. 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.

2.1. Analiza as ideas 
defendidas e as 
conclusións do 
Congreso de Viena 
relacionándoas coas
súas consecuencias.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CSC

- Os conflitos pola 
hexemonía europea.

- As primeiras 
democracias: Reino
Unido e Francia.

- O II Reich. A Alemaña
bismarckiana.

- Os imperios 
plurinacionais.

- A cuestión dos Balcáns

3. Identificar as revolucións 
burguesas de 1820, 1830 e 
1848, relacionando as súas
causas e desenvolvemento.

3.1. Compara as causas e o 
desenvolvemento das 
revolucións de 1820, 
1830 e 1848.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CSC,
CCEC

4. Coñecer o proceso de 
unificación de Italia e 
Alemaña, obtendo o seu 
desenvolvemento a partir da
análise de fontes gráficas.

4.1. Describe e explica a 
unificación de Italia e
a unificación de 
Alemaña a partir de 
fontes gráficas.

CCL,
CD,
CAA,
CSC,
CCEC



e o imperio turco. 5. Analizar a evolución 
política, económica e social
do Reino Unido, Francia, o 
II Reich, os imperios 
plurinacionais, os Balcáns e
o imperio turco.

5.1. Sintetiza os
acontecementos máis 
importantes 
referentes á evolución
política, económica e 
social do Reino 
Unido, Francia, o II 
Reich, os imperios 
plurinacionais, os 
Balcáns e o imperio 
turco.

5.2. Elabora un eixe 
cronolóxico con 
feitos que explican da
evolución durante a 
segunda metade do 
século XIX de 
Inglaterra, Francia, 
Alemaña, Imperio 
Austrohúngaro, 
Rusia, Estados 
Unidos e Xapón.

5.3. Identifica e explica 
razoadamente os 
feitos que converten a
Alemaña durante o 
mandato de Bismarck
nunha potencia 
europea

CCL,
CD,
CAA,
CSC,
CCEC

Os cambios na sociedade europea do século XIX

Contidos Criterios de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

- O desenvolvemento das
cidades.

- O crecemento urbano.

- A cidade industrial: 
crecemento e 
desigualdade social.

- A vida das xentes: 
burguesía e clase obreira.

- O modo de vida
burgués.

- As condicións de vida
da clase obreira.

- O movemento obreiro: 
orixe e desenvolvemento.

1. Describir o 
desenvolvemento e as 
características das cidades
industriais durante o 
século XIX.

1.1. Describe a partir dun 
plano a cidade industrial
británica.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CSC,
CCEC

1.2. Identifica en imaxes os 
elementos propios da 
vida nunha cidade 
industrial do século 
XIX.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CSC,
CCEC

2. Caracterizar as formas de 
vida da burguesía e a
clase obreira durante o

2.1. Analiza as condicións 
laborais, a vivenda e o
ocio das clases sociais

CCL,
CMCT,

CD,



- As orixes do 
movemento obreiro
organizado.

- Sindicatos obreiros.

- As ideoloxías obreiras: 
marxismo e anarquismo.

- O socialismo utópico.

- O marxismo.

- O anarquismo.

- As internacionais obreiras.

- A I Internacional.

- A II Internacional.

século XIX. do século XIX. CAA,
CSC,

CSIEE,
CCEC

2.2. Describe a partir de 
textos e outras fontes as
condicións de vida dos 
obreiros do século XIX.

3. Comprender as orixes e o 
desenvolvemento do 
movemento obreiro 
organizado.

3.1. Comprende a xénese do 
ludismo, cartismo e 
sindicalismo. CCL,

CMCT,
CD,

CAA,
CSC

4. Identificar as 
características do 
socialismo utópico, o 
marxismo e o anarquismo.

4.1. Compara as correntes de 
pensamento social da 
época da Revolución 
Industrial: socialismo 
utópico, socialismo 
científico e anarquismo.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CSC

5. Explicar a orixe, 
protagonistas e 
características das 
internacionais obreiras.

5.1. Distingue e explica as 
características dos tipos
de asociacionismo 
obreiro, en concreto a 
Asociación 
Internacional de 
Traballadores.

CCL,
CD,
CAA,
CSC,
CSIEE

América: Independencia e consolidación dos estados

Contidos Criterios de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

- Os inicios da 
independencia das 
colonias españolas.

- As primeiras
revolucións.

- Os liberadores e a
Independencia.

- O vicerreinado de Nova
España: México.

- De imperio a
república.

1. Describir as causas e o 
desenvolvemento da 
Independencia dos 
territorios americanos.

1.1. Distingue os feitos e 
personaxes, 
encadrándoos en cada
unha das variables 
analizadas.

CCL,
CAA,
CSC,
CCEC

1.2. Realiza eixes
cronolóxicos que 
inclúan diacronía e 
sincronía dos 
acontecementos da 
primeira metade do
século XIX nos

CCL,
CAA,
CSC,
CCEC



- A revolución liberal e 
o Porfiriato.

- O vicerreinado de Nova
Granada.

- República de
Venezuela.

- República de Ecuador.

- República de
Colombia.

- O vicerreinado do Perú.

- A República do Perú.

- A República de
Bolivia.

- As repúblicas do Río de
la Plata e Chile.

- República Arxentina.

- A República de
Paraguay.

- A República Oriental
do Uruguay.

- República de Chile.

- Brasil.

- O imperio brasileiro.

- A República brasileira.

- Estados Unidos, a 
configuración dunha
potencia.

- A inestabilidade 
política e a expansión
territorial.

- A guerra de Secesión e
a abolición da 
escravitude.

- Idade de Ouro.

- Canadá, o último estado
independizado do norte.

- Dominio francés e
británico.

- A Confederación
Canadense.

territorios americanos.

2. Analizar utilizando fontes 
gráficas a independencia e
evolución política de 
América Latina.

2.1. Identifica xerarquías 
causais nos procesos de
independencia 
hispanoamericana a 
partir de fontes 
historiográficas.

CCL,
CD,
CAA,
CSC,
CCEC

2.2. Explica a partir de 
diferentes fontes 
gráficas as 
características que 
permiten identificar a
América Latina do 
século XIX.

CCL,
CD,
CAA,
CSC,
CCEC

2.3. Realiza un friso 
cronolóxico explicativo
da Independencia das 
colonias 
hispanoamericanas ao 
comezo do século XIX.

CCL,
CD,
CAA,
CSC,

2.4. Analiza textos sobre as 
declaracións de 
independencia dos 
estados 
hispanoamericanos.

CCL,
CAA,
CSC,
CCEC

2.5. Identifica e explica 
razoadamente os feitos
máis significativos dos
Estados Unidos no 
século XIX.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CSC,
CCEC

3. Analizar a evolución 
política, económica, 
social, cultural e de 
pensamento que 
caracteriza o século XIX
nos Estados Unidos e 
Canadá.

3.1. Localiza nun mapa a
expansión territorial
estadounidense.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CSC

3.2. Explica
esquematicamente o 
desenvolvemento de 
Canadá durante o século
XIX.

CCL,
CAA,
CSC



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

4.1. Define con precisión o 
vocabulario histórico 
proposto na unidade.

CCL,
CAA,
CSC

A Segunda Revolución Industrial e o imperialismo

Contidos Criterios de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

- A Segunda  Revolución
Industrial.

- As novas potencias
industriais.

- As novas fontes de
enerxía e as novas
industrias.

- A revolución dos
transportes e das
comunicacións.

- Unha  economía
mundializada.

- O novo imperialismo do
século XIX.
- As causas do 

imperialismo.

- Os medios da expansión
imperial.

- A expansión 
imperialista: etapas e
modalidades de 
colonización.

- A repartición de África.

- A xeografía da 
repartición africana.

- O imperialismo en Asia.
- Os imperios europeos

en Asia.

- Novas potencias 
imperiais non europeas.

- As consecuencias do

1. Describir as características 
da Segunda Revolución 
Industrial, incidindo en 
aspectos como as fontes 
de enerxía, as industrias e 
os transportes.

1.1. Explica razoadamente 
os factores que 
concorren na II 
Revolución Industrial.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CSC

1.2. Describe as novas 
industrias e fontes de
enerxía.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CSC

1.3. Analiza o impacto dos 
novos medios de 
transporte e sistemas 
de comunicación.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CSC

1.4. Comprende a
globalización actual a
partir da 
mundialización da 
economía do século 
XIX.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CSC

CSIEE

2. Obter información, que 
permita comprender o 
desenvolvemento 
económico das novas 
potencias industriais.

2.1. Analiza aspectos que 
explican o 
desenvolvemento das
novas potencias 
industriais.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CSC

CSIEE

2.2. Localiza nun mapa os 
países industrializados
e as súas rexións 
industriais.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CSC,

CSIEE



imperialismo. 3. Explicar as causas do 
imperialismo do século 
XIX, analizando as súas 
etapas e modalidades de
colonización.

3.1. Identifica e explica as 
causas do imperialismo
a partir de fontes 
históricas.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CSC,

CSIEE,
CCEC

4. Describir a expansión 
imperialista de europeos,
xaponeses e 
estadounidenses a finais 
do século XIX, 
establecendo as súas 
consecuencias.

4.1. Localiza nun
mapamundi as colonias
das distintas potencias 
imperialistas.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CSC,

CSIEE

5. Valorar criticamente as 
consecuencias do 
imperialismo, tanto nos 
países colonizados coma
nos colonizadores.

5.1. Analiza as
consecuencias de tipo
militar, económico e 
sociopolítico 
vinculadas ao 
imperialismo.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CSC,

CSIEE

5.2. Valora criticamente as 
consecuencias do 
imperialismo, tanto nos
países colonizados 
coma nos 
colonizadores.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CSC,

CSIEE

A Primeira Guerra Mundial

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

- Antecedentes da Guerra

- A etapa da Paz
Armada.

- A Tripla Entente e as
crises prebélicas

- As causas da guerra

1. Describir as 
transformacións e conflitos
xurdidos a finais do século
XIX e comezos do século 
XX explicando o seu 
desenvolvemento e os 
factores desencadeantes.

1.1. Realiza un diagrama 
explicando cadeas causais
e procesos dentro do 
período que abrangue o 
final do século XIX e o 
comezo do XX.

CCL,
CD,

CAA,
CSC



- Rivalidade franco-
alemá.

- Oposición imperio
austrohúngaro e 
Rusia.

- Confrontación entre
Reino Unido e 
Alemaña.

- Tensións xeradas
pola carreira 
imperialista.

- Peso da carreira de
armamentos.

- Os contendentes

- A Tripla Entente.

- Os imperios centrais.

- Os países neutrais.

- A faísca que iniciou
o conflito.

- O desenvolvemento da
guerra

- A guerra de 
movementos: 1914.

- A guerra de 
posicións: 1915 e
1916.

- O ano crítico: 1917.
- O ano decisivo: 

1918.

- As consecuencias da 
Gran Guerra
- O efecto 

sociopolítico e
económico.

- Perdas humanas e
consecuencias 
socioculturais.

- Os tratados de paz e 
o reaxuste territorial.

- O mundo da 
posguerra e a
Sociedade de
Nacións.

2. Comparar sinteticamente os 
distintos sistemas de 
alianzas do período da Paz 
Armada.

2.1. Describe as alianzas dos 
países máis destacados 
durante a Paz Armada.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CSC,
CCEC

3. Distinguir os 
acontecementos que 
conducen á declaración das
hostilidades da Primeira 
Guerra Mundial, 
desenvolvendo as súas 
etapas e as súas 
consecuencias.

3.1. Identifica a partir de 
fontes históricas ou 
historiográficas as causas
da Primeira Guerra 
Mundial.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CSC,
CCEC

3.2. Analiza e explica as 
distintas etapas da Gran 
Guerra a partir de mapas
históricos.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CCEC

3.3. Describe a situación de 
Europa tras as paces que
puxeron punto final ao 
conflito.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CCEC

3.4. Valora as repercusións 
que tivo a Gran Guerra
nas poboacións dos 
países contendentes.

CCL,
CD,

CAA,
CSC,
CCEC

4. Localizar fontes primarias e 
secundarias (en bibliotecas,
Internet, etc.) e extraer 
información de interese, 
avaliando criticamente a 
súa fiabilidade.

4.1. Extrae conclusións de 
gráficos sobre as 
consecuencias da 
Primeira Guerra Mundial.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CSC

4.2. Analiza fotografías ou 
gravados da contenda.

CCL,
CD,

CAA,
CSC,
CCEC

4.3. Comenta mapas, 
estatísticas e táboas

CCL, 
CMCT,

CD,



demográficas. CAA

4.4. Comenta símbolos 
conmemorativos 
vinculados á Primeira
Guerra Mundial.

CCL,
CD,

CAA,
CSC,
CCEC

5. Utilizar o vocabulario 
histórico con precisión, 
inseríndoo no contexto 
histórico de finais do 
século XIX e comezos do
XX.

5.1. Axuíza criticamente o 
fenómeno dunha guerra
como a de 1914-1918.

CCL,
CD,

CAA,
CSC

5.2. Relaciona a consolidación 
da paz coa Sociedade de 
Nacións.

CCL,
CD,

CAA,
CSC

A Revolución Rusa e a Unión Soviética

Contidos Criterios de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

- Rusia a comezos do 
século XX: un xigante
con pés de barro:

- Progreso económico e
atraso social.

- Os enfrontamentos
políticos.

- A Revolución de 1905.

- Rusia na Gran Guerra.

- A Revolución de 1917:

- A Revolución de
febreiro.

- Os gobernos 
provisionais (marzo-
outubro de 1917).

- A Revolución de
outubro.

- O nacemento da URSS:

- O novo réxime: as 
primeiras medidas.

- A guerra civil e o 
comunismo de guerra.

- A Nova Política
Económica.

- O período stalinista
(1927-1939):

- A sucesión de Lenin.

1. Analizar a evolución política, 
social e económica de Rusia 
a finais do século XIX 
presentando información que
explique tales feitos.

1.1. Realiza un diagrama 
explicando cadeas 
causais e procesos 
dentro do período que 
abrangue o final do 
século XIX e o comezo
do XX.

CCL,
CD,

CAA,
CSC

2. Esquematizar o 
desenvolvemento da 
Revolución Rusa de 1917
recoñecendo as súas 
etapas e os seus 
protagonistas máis 
significativos e 
establecendo as súas 
consecuencias.

2.1. Identifica e explica 
algunhas das causas da
Revolución Rusa de

CCL,
CAA
CSYC

2.2. Compara a Revolución 
Rusa de febreiro de 
1917 coa de outubro de
1917.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CSC

2.3. Valora as repercusións 
que tivo a Gran Guerra
para a poboación Rusa.

CCL,
CD,

CAA,
CSC

3. Localizar fontes primarias e 
secundarias (en bibliotecas, 
Internet, etc.) e extraer 
información de interese, 
avaliando criticamente a súa
fiabilidade.

3.1. Extrae conclusións de 
gráficos e mapas sobre
a Guerra Civil rusa e a
formación da URSS.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CSC

3.2. Analiza fotografías ou 
gravados da Revolución
Rusa e a URSS.

CCL,
CD,

CAA,
CSC,
CCEC



- Socialización e
planificación.

- A ditadura de Stalin.

- A formación da URSS
como potencia 
mundial.

3.3. Comenta mapas, 
estatísticas e táboas 
demográficas sobre a
evolución da URSS.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA

3.4. Comenta símbolos 
vinculados á 
Revolución Rusa e á
URSS.

CCL,
CD,

CAA,
CSC,
CCEC

4. Utilizar o vocabulario 
histórico con precisión, 
inseríndoo no contexto 
histórico de finais do século
XIX e comezos do XX.

4.1. Axuíza criticamente a 
construción dunha 
ditadura totalitaria 
como a de Stalin.

CCL,
CAA,
CSC

4.2. Relaciona as
repercusións da 
Revolución Rusa co 
estudo da evolución 
política e social da 
Europa de entreguerras.

CCL,
CD,

CAA,
CSC

A economía de entreguerras e a Gran Depresión

Contidos Criterios de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

- A expansión
económica: “Os felices
anos 20”:

- A situación 
económica da 
posguerra en Europa.

- O crecemento 
económico dos anos
vinte.

- A industria, motor do 
desenvolvemento.

- O consumo de masas.

- O avance do
feminismo.

- As causas da crise:
- Un crecemento

económico 
desequilibrado.

- As dificultades do
sistema  monetario
internacional.

-  A  quebra  do
capitalismo: a crise de

1. Recoñecer as 
características do período
de entreguerras 
inseríndoas nos 
correspondentes aspectos
políticos, económicos, 
sociais ou culturais.

1.1. Explica as características do 
período de entreguerras a 
partir de manifestacións 
artísticas e culturais de 
comezos do século XX.

CCL,
CD,

CAA,
CSC,
CCEC

2.  Explicar a Gran 
Depresión describindo os
factores desencadeantes e
as súas influencias na 
vida cotiá.

2.1. Identifica e diferencia as 
causas e consecuencias da
Gran Depresión.

CCL,
CD,
CAA

3. Obter e seleccionar 
información escrita e 
gráfica relevante, 
utilizando fontes 
primarias ou secundarias,
relativa aos aspectos 
económicos do período

3.1. Interpreta imaxes da Gran 
Depresión. CCL,

CD,
CAA,
CSC,
CCEC



1929:

- O crac da Bolsa de
Nova York.

- A crise esténdese a
todos os sectores.

- Unha recesión
mundial.

- As consecuencias da
crise: a Gran 
Depresión:

- O afundimento dos 
sectores económicos.

- Consecuencias 
sociais e políticas.

- As primeiras medidas
fronte á crise.

- A busca de solucións:

- As solucións 
clásicas das crises.

- O fracaso das 
medidas tradicionais.

- O New Deal.

- Comparación de 
opinións sobre a crise
económica.

- Os movementos
artísticos das 
vangardas.

de entreguerras. 3.2. Comenta gráficas que 
explican a crise económica
de 1929.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CCEC

3.3. Analiza e compara as 
medidas tomadas polos 
diferentes países para 
intentar afrontar a crise.

CCL,
CD,

CAA,
CCEC

4. Localizar fontes primarias 
e secundarias (en 
bibliotecas, Internet, etc.)
e extraer información de 
interese, avaliando 
criticamente a súa 
fiabilidade.

4.1. Extrae conclusións de 
gráficos, estatísticas e 
imaxes sobre as 
consecuencias da Gran
Depresión.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CSC

4.2. Analiza fotografías, gravados 
e textos que expoñan as 
situación social da muller e a
evolución do feminismo na 
época de entreguerras.

CCL,
CD,

CAA,
CSC,
CCEC

4.3. Comenta o mapa da 
repercusión mundial da crise
económica.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA

5. Utilizar o vocabulario 
histórico con precisión, 
inseríndoo no contexto 
histórico de comezos do
XX.

5.1. Define os principais termos e 
conceptos económicos da 
unidade.

CCL,
CD,
CAA



A época de entreguerras: democracias e totalitarismo

Contidos Criterios de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

- Democracias e
ditaduras:

- Auxe e crise da 
democracia despois
da Gran Guerra.

- As democracias 
occidentais: os novos
países do mapa de 
Europa, Francia e o

1. Describir as 
transformacións e 
conflitos xurdidos nas 
primeiras décadas do 
século XX explicando o 
seu desenvolvemento e os
factores desencadeantes.

1.1. Realiza un diagrama 
explicando cadeas causais e
procesos dentro do período 
de entreguerras. CCL,

CD,
CAA,
CMCT



Reino Unido.
- A distensión 

internacional nos
anos vinte.

- A quebra da 
democracia. O
fascismo:

- Principais trazos do
fascismo.

- Italia tras a Gran
Guerra.

- Mussolini accede ao
poder.

- A doutrina do 
fascismo italiano

- A construción do 
Estado totalitario.

-  O nazismo:

- A experiencia 
democrática da 
República de 
Weimar.

- Hitler e o nazismo.

- O ascenso de Hitler
ao poder.

- A ditadura nazi.

- O control da
sociedade.

- O antisemitismo.
- A política 

expansionista alemá
e o camiño cara á 
guerra.

- A política de
“pacificación” das
democracias 
occidentais.

2. Comparar sinteticamente 
as características das 
democracias 
parlamentarias e os 
réximes autoritarios ou 
totalitarios.

2.1. Realiza un esquema que 
diferencie as democracias e 
as ditaduras, autoritarias e 
totalitarias, tendo en conta a
orixe do poder e o xeito de 
exercelo.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CSC

3. Recoñecer a 
transcendencia dos 
fascismos europeos como
ideoloxías que 
conduciron ao 
desencadeamento de 
conflitos no panorama 
europeo do momento.

3.1. Identifica a partir de fontes 
históricas ou historiográficas
a crise das democracias 
occidentais no período de 
entreguerras.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CSC,
CCEC

3.2. Compara o fascismo italiano
e o nazismo alemán. CCL,

CMCT,
CAA,
CD

3.3. Distingue símbolos dos 
fascismos europeos da 
primeira metade do século
XX.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CCEC

3.4. Relaciona as bases 
ideolóxicas do fascismo coa 
evolución da política exterior
de Hitler e Mussolini.

CCL,
CD,

CAA,
CSC,
CCEC

4. Obter e seleccionar 
información escrita e 
gráfica relevante 
utilizando fontes 
primarias ou secundarias,
relativa ao período de 
entreguerras.

4.1. Analiza a partir de fontes 
contrapostas as relacións 
internacionais anteriores ao
estalido da Segunda Guerra
Mundial.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA

4.2. Analiza fotografías, 
gravados, carteis e imaxes 
sobre as figuras carismáticas
de Mussolini e Hitler e o 
culto construído en torno á 
súa personalidade.

CCL,
CD,

CAA,
CSC,
CCEC

4.3. Comenta mapas, estatísticas e CCL,



gráficos que relacionen a 
crise do período de 
entreguerras co ascenso dos
fascismos.

CMCT,
CD,
CAA

4.4. Realiza un informe, a partir 
de fontes diversas, sobre as 
actuacións que levou a cabo 
o réxime nazi en relación cos
xudeus.

CCL,
CD,

CAA,
CSC,

CSIEE

5. Utilizar o vocabulario 
histórico con precisión,
inseríndoo no contexto 
histórico das primeiras 
décadas do XX.

5.1. Define e relaciona algúns dos 
conceptos e termos máis 
importantes da unidade 
como democracia 
parlamentaria, autoritarismo,
totalitarismo, fascismo, 
autarquía ou antisemitismo.

CCL,
CD,

CAA,
CSC

5.2. Realiza un eixe cronolóxico 
no que aparezan os termos e
acontecementos máis 
destacados da época de 
entreguerras.

CCL,
CD,

CAA,
CSC

A Segunda Guerra Mundial

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe 

avaliables
CC

- Antecedentes da guerra:
- O cambio de signo

nas relacións 
internacionais.

- O camiño cara á
guerra.

- Os bandos 
belixerantes: as 
potencias do Eixe.

- Os bandos 
belixerantes: os
Aliados.

- As vitorias do Eixe 
(1939-1942):
- Os triunfos iniciais de

Hitler.

- A batalla de
Inglaterra.

- A invasión da Unión
Soviética.

1. Describir as 
transformacións e 
conflitos xurdidos na 
primeira metade do século
XX explicando o seu 
desenvolvemento e os 
factores desencadeantes.

1.1. Identifica as causas 
desencadeantes da 
Segunda Guerra Mundial
a partir de fontes 
históricas.

CCL,
CD,
CAA

2. Establecer as etapas de 
desenvolvemento da II 
Guerra Mundial, 
distinguindo as que 
afectaron a Europa e as 
que afectaron aos Estados
Unidos e Xapón.

2.1. Explica as etapas da 
Segunda Guerra Mundial
tanto na fronte europea 
coma na guerra do 
Pacífico.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA

3. Analizar o papel da guerra 
mundial como elemento 
transformador da vida 
cotiá.

3.1. Comenta fotografías e 
escenas de documentais e
películas que mostran os 
sufrimentos da poboación
civil durante a contenda.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CSC,
CCEC



- A intervención do 
Xapón no Pacífico.

- As vitorias dos aliados
(1942-1945):

- Un inverno decisivo:
Stalingrado.

- Normandía e as 
derrotas do Eixe.

- O afundimento do
Terceiro Reich.

- A derrota final do
Xapón.

- A posición do réxime de
Franco ante a guerra.

- Unha guerra total.

- Os campos de 
concentración e o
Holocausto nazi.

- O balance da guerra:

- Un mundo destruído.

- Cambios territoriais.

- A Organización das
Nacións Unidas.

3.2. Busca información sobre 
os avances da industria 
bélica e a súa relación coa
violencia masiva e o 
carácter devastador da 
guerra.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CSC

3.3. Analiza imaxes que 
explican o Holocausto
levado a cabo pola 
Alemaña nazi.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CSC

4. Obter e seleccionar 
información escrita e 
gráfica relevante, 
utilizando fontes primarias
ou secundarias, relativa ao
período da Segunda 
Guerra Mundial.

4.1. Analiza o
desenvolvemento da 
Segunda Guerra Mundial
a partir de mapas 
históricos.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA

4.2. Coa información 
proporcionada por varias
fontes secundarias 
redacta unha síntese das 
consecuencias 
demográficas e 
económicas da guerra.

CCL,
CD,

CAA,
CSC

4.3. Recompila varios 
documentos escritos e 
gráficos sobre as dúas 
primeiras bombas 
atómicas e as 
interpretacións que 
xustifican ou critican o
seu lanzamento.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA
CSC

4.4. Busca información sobre a 
participación española na 
Segunda Guerra Mundial,
en ambos os dous bandos,
e redacta unha breve 
síntese.

CCL,
CD,

CAA,
CSC

5. Utilizar o vocabulario 
histórico con precisión,
inseríndoo no contexto 
histórico da primeira 
metade do XX.

5.1. Reúne información e 
define algúns dos termos 
fundamentais da contenda
mundial como “guerra 
lóstrego”, solución final, 
Pacto de Aceiro, 
Operación Barbarroxa ou 
guerra total.

CCL,
CD,

CAA,
CSC



5.2. Sitúa nun cadro 
conceptual os principais
órganos da ONU 
especificando as súas 
funcións.

CCL,
CD,

CAA,
CSC

A Guerra Fría

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

- Características e etapas
da Guerra Fría.

- Características da
confrontación 
bipolar.

- As etapas do 
enfrontamento entre
as superpotencias.

- O estalido e a 
consolidación da 
Guerra Fría (1945-
1962).

- Os primeiros 
desencontros (1945-
1946).

- A Guerra Fría faise 
oficial (1947-1949).

- A Guerra de Corea 
(1950-1953).

- Estados Unidos e a 
Unión Soviética ante a
Guerra Fría.
- A resposta 

estadounidense ao
perigo soviético.

- A nova orde 
económica e o Plan
Marshall.

- A formación das 
alianzas militares.

- A crise de 1956 no
bloque occidental.

- A resposta soviética.

- A crise de 1956 no

1. Describir os feitos 
políticos, económicos,
sociais e culturais que 
explican o xurdimento
dos dous bloques 
antagónicos, 
clasificándoos e 
presentándoos 
adecuadamente.

1.1. Localiza nun mapa os países 
que forman o bloque 
comunista e capitalista.

CCL,
CD,
CAA,
CMCT

2. Distinguir feitos que 
explican o enfrontamento
entre o bloque comunista 
e capitalista, revisando as
noticias dos medios de 
comunicación da época.

2.1. Identifica e explica os 
conflitos da Guerra Fría a
partir dun mapa histórico. CCL,

CMCT,
CD,
CAA

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.

3.1. Selecciona símbolos e imaxes
que se identifican co mundo 
capitalista e o mundo 
comunista.

CCL,
CD,

CAA,
CCEC

3.2. Escribe, a partir de 
información diversa, un 
breve informe do Muro de 
Berlín. As razóns da súa 
construción, a súa historia e
o proceso que levou á súa 
caída.

CCL,
CD,

CAA,
CCEC,
CSIEE

4. Comparar analizando o 
modelo capitalista co 
comunista desde o punto
de vista político, social, 
económico e cultural.

4.1. Explica algunhas 
características da economía
capitalista a partir de 
gráficas.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA



bloque oriental.
- A crise cubana de 

1962.

- Distensión e 
coexistencia pacífica
(1962-1979).
- O xurdimento de

novos actores 
internacionais.

- A guerra de Viet
Nam.

- As negociacións de
limitación  de
armas nucleares.

- O agravamento da 
Guerra Fría e a caída da
URSS (1979-1991).
- Os novos focos de

tensión mundial.

- O inicio de colapso
da URSS.

- A perestroika e o
derrubamento do
bloque soviético.

- As diferenzas entre os 
dous bloques.
- A economía.

- A sociedade.

- A política.

4.2. Establece razoada e 
comparativamente as 
diferenzas entre o mundo 
capitalista e o mundo 
comunista. Comenta mapas,
estatísticas e táboas 
demográficas.

CCL,
CD,

CAA,
CMCT,
CCEC

5. Identificar a 
materialización dos 
modelos comunista e 
capitalista 
exemplificando coa 
selección de feitos que 
durante este período 
afecten ás dúas grandes 
superpotencias: URSS e
Estados Unidos.

5.1. Explica algunhas 
características da economía
comunista a partir de 
gráficos.

CCL,
CD,

CAA,
CMCT

5.2. Identifica formas políticas do 
mundo occidental e do 
mundo comunista.

CCL,
CD,

CAA,
CSC

6. Localizar fontes primarias 
e secundarias (en 
bibliotecas, Internet, etc.)
e extraer información de 
interese, valorando 
criticamente a súa 
fiabilidade presentándoas
segundo a orixe desta.

6.1. Realiza presentacións de 
textos, imaxes, mapas, 
gráficas que explican 
calquera dos bloques.

CCL,
CD,

CAA,
CCEC

7. Utilizar o vocabulario 
histórico da Guerra Fría 
con precisión, inseríndoo
no contexto adecuado.

7.1. Extrae conclusións dos 
textos, imaxes, mapas, 
gráficas que explican a 
evolución de ambos os dous
bloques enfrontados na 
Guerra Fría sinalando a que 
bloque pertence e algúns 
motivos que explican esa 
pertenza.

CCL,
CD,

CAA,
CCEC

7.2. Define e sitúa 
cronoloxicamente algúns dos
conceptos principais da 
unidade: Khmeres
Vermellos, “ uerra das
 ala ias”, perestroika, 
glásnost, acordos SALT.

CCL,
CD,

CAA,
CCEC
CSC

Asia e África: da descolonización ás novas potencias

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

- A descolonización e o 
nacemento do Terceiro
Mundo.

1. Explicar os motivos e
feitos que conducen á
descolonización

1.1. Localiza nun mapa as 
zonas afectadas pola 
descolonización e os seus

CCL,
CD,
CAA, 
CMCT



- Os factores do camiño
cara á independencia.

- O xurdimento do
Terceiro Mundo.

- Inestabilidade política,
subdesenvolvemento e
neocolonialismo.

- O Sur e o Sueste
Asiático.

- O nacemento da India
e Pakistán.

- As posesións
británicas.

- As posesións francesas
e holandesas.

- O Extremo Oriente:
China e Xapón.

- A Revolución China.

- Xapón: a expansión
económica.

- O espertar de África.

- Os nacionalismos
africanos.

- A África negra
británica.

- O final dos imperios
francés e belga.

- As últimas colonias 
italianas, españolas e
portuguesas.

- O mundo islámico.

- A descolonización do
Magreb.

- A situación de Oriente
Próximo.

- O escenario de Oriente
Medio: Irán, Iraq e 
Afganistán.

- O conflito árabe-
israelí.

establecendo as causas e
factores que explican o 
proceso.

conflitos.

2. Describir as etapas e 
consecuencias do proceso
descolonizador 
identificando as que lles 
afectan a unhas colonias e
a outras, establecendo 
feitos e personaxes 
significativos de cada 
proceso.

2.1. Establece de forma 
razoada as distintas 
causas e feitos, factores
que desencadean e 
explican o proceso 
descolonización.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CSC

2.2. Identifica e compara as 
características da 
descolonización de Asia e
de África.

CCL,
CD,

CAA,
CCEC

3. Analizar o 
subdesenvolvemento do
Terceiro Mundo 
establecendo as causas 
que o explican.

3.1. Analiza as características 
dos países do Terceiro 
Mundo a partir de 
gráficas.

CCL,
CD,

CAA,
CMCT

4. Definir o papel da ONU 
na descolonización 
analizando información
que demostre as súas 
actuacións.

4.1. Explica as actuacións da 
ONU no proceso 
descolonizador a partir de
fontes históricas.

CCL,
CSC,
CD,
CAA
CCEC

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.

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,
CD,

CAA,
CSC



6. Obter e seleccionar 
información de fontes 
primarias ou secundarias,
analizando a súa 
credibilidade e 
propoñendo a 
presentación gráfica ou 
escrita.

6.1. Localiza nun mapa os 
países do Terceiro 
Mundo.

CCL,
CD,

CAA,
CMCT

6.2. Analiza textos e imaxes 
do Movemento de Países
Non Aliñados e dos 
países subdesenvolvidos.

CCL,
CD,

CAA,
CCEC

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.

7.1. Elabora liñas do tempo 
que relacionen entre si 
feitos políticos, 
económicos e sociais dos
países capitalistas, 
comunistas e do Terceiro
Mundo.

CCL,
CD,

CAA,
CCEC
CMCT

América Latina: séculos XX e XXI

Contidos Criterios de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

- A sociedade de América
Latina.

- A variedade étnica.

- A explosión 
demográfica.

- A sociedade rural.

- A desigualdade social.

- As realidade económica
de América Latina.

- A dependencia 
económica.

- O crecemento 
económico da segunda
metade do século XX.

- O problema da débeda
externa.

- A evolución política no
século XX.

- A primeira metade do
século: caudillos e

1. Describir as 
transformacións políticas
e os conflitos sociais 
xurdidos en América 
Latina no século XX 

explicando o seu 
desenvolvemento e os 
factores desencadeantes.

1.1. Realiza un eixe cronolóxico
no que aparezan os 
principais acontecementos
da historia de América 
Latina ao longo do século 
XX.

CCL,
CD,
CAA,
CMCT

2. Analizar a evolución 
política, económica, 
social e cultural en 
América Latina entre os 
anos finais do século XX

e o comezo do século 
XXI.

2.1. Describe os principais 
movementos políticos,
económicos, sociais e 
culturais da América 
Latina actual.

CCL,
CD,
CAA,
CSC,
CCEC

3. Distinguir os problemas 
demográficos, étnicos, 
sociais, económicos e 
culturais que explican a
diversidade de América
Latina e os problemas 
para alcanzar o

3.1. Identifica a evolución 
demográfica e a 
composición étnica de 
América Latina a partir do
estudo de gráficos e 
estatísticas.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CSC,
CCEC



ditadores.
- Os movementos 

militares 
contrarrevolucionarios.

- O final do século: o 
dominio dos EE.UU.

- A evolución política no 
século XXI.
- O crecemento 

económico da primeira
década.

- Gobernos 
nacionalistas e de
esquerdas.

- Tres casos especiais:
México, Arxentina e
Cuba.

- México: a loita pola
terra.

- Arxentina:  o
populismo peronista.

- O comunismo cubano.

desenvolvemento. 3.2. Analiza e explica os 
problemas aos que se 
enfronta o campesiñado
latinoamericano.

CCL,
CSC,
CD,
CAA,
CCEC

3.3. Explica as características 
máis importantes das 
economías 
latinoamericanas.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CMCT

3.4. Reúne información sobre o 
problema da débeda 
externa latinoamericana e 
valora a súa importancia.

CCL,
CD,
CAA,
CSC

4. Localizar fontes 
primarias e secundarias 
(en bibliotecas, Internet,
etc.) e extraer 
información de interese,
avaliando criticamente a
súa fiabilidade.

4.1. Extrae conclusións de 
gráficos sobre o 
crecemento económico de
América Latina no século
XXI.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CSC

4.2. Analiza fotografías, 
gravados e vídeos que 
mostren a desigualdade 
social do mundo urbano e
os problemas das 
comunidades campesiñas 
e indíxenas.

CCL,
CD,
CAA,
CSC,
CCEC

4.3. A partir da información 
obtida en fontes primarias
e secundarias realiza unha
descrición biográfica 
dalgún dos líderes 
revolucionarios 
latinoamericanos.

CCL,
CSIEE,

CD,
CAA

5. Utilizar o vocabulario 
histórico con precisión, 
inseríndoo no contexto 
histórico do século XX e

5.1. Define termos como 
teoloxía da liberación, 
peronismo, MERCOSUR
ou indixenismo.

CCL,
CD,
CAA,
CSC



comezos do XXI. 5.2. Confecciona un mapa 
conceptual no que 
sintetice as principais
ditaduras de América
Latina.

CCL,
CD,
CAA,
CSC

Da CEE á Unión Europea

Contidos Criterios de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

- As orixes da Unión
Europea.

- As raíces do
europeísmo.

- Os precursores.

- Os primeiros pasos
cara á integración.

- A Comunidade 
Económica Europea.

- O Tratado de Roma.

- A primeira 
ampliación da CEE.

- A Europa dos Doce.

- A Unión Europea.

- O Tratado de
Maastricht.

- A Europa dos
Quince.

- O Tratado de
Amsterdam.

- Europa no século XXI.

- O Tratado de Niza.

- A Europa dos Vinte e 
sete.

- O proxecto falido

1. Explicar o proceso de 
construción da Unión Europea
enumerando os fitos máis 
destacados que configuran a 
súa evolución.

1.1. Elabora eixes 
cronolóxicos sobre o 
proceso de 
construción da Unión
Europea.

CCL,
CD,

CAA,
CMCT

2. Analizar os principais tratados 
que foron configurando a 
organización, as 
características e os fins da 
Unión Europea.

2.1. Realiza unha táboa na 
que inclúa os 
principais tratados do
proceso da Unión 
Europea, así como as
súas características.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CSC,
CCEC

3. Coñecer os obxectivos que 
persegue a Unión Europea 
relacionándoos coas 
institucións que compoñen a
súa estrutura.

3.1. Relaciona
razoadamente as 
institucións da Unión 
Europea cos 
obxectivos que esta 
persegue.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CSC,
CCEC

3.2. Elabora un mapa 
conceptual coas 
principais institucións
da Unión Europea.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CCEC



dunha Constitución
Europea.

- O Tratado de Lisboa.

- A Europa dos
Veintiocho.

- A crise económica de
2008.

- Principais institucións
da Unión Europea.

- O Consello Europeo.

- O Consello da Unión
Europea.

- A Comisión Europea.

- O Parlamento.

- O Tribunal de 
Xustiza e o Tribunal
de Contas.

3.3. Realiza unha breve 
valoración das 
achegas do proceso de
construción europea 
desde a Segunda 
Guerra Mundial.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CCEC

4. 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.

4.1. Identifica os retos 
actuais da Unión 
Europea a partir de 
noticias xornalísticas
seleccionadas.

CCL,
CD,

CAA,
CSC

4.2. Explica
comparativamente os
desaxustes que ten a 
Unión Europea en 
relación con outros 
países ou áreas 
xeopolíticas.

CCL,
CD,
CAA

5. Localizar fontes primarias e 
secundarias (en bibliotecas, 
Internet, etc.) e extraer 
información de interese, 
avaliando criticamente a súa
fiabilidade.

4.1. Accede á páxina web 
da Unión Europea e 
investiga os países que
teñen unha maior 
renda per cápita, os 
que sofren unha maior
taxa de paro e a 
diferenza entre o 
maior e menor salario 
mínimo.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,

CSC

4.2. Busca información 
sobre os líderes 
europeístas que 
impulsaron a 
construción europea e
explica cales foron as
súas achegas.

CCL,
CD,

CAA,
CSC,
CCEC

4.3. Comenta a evolución 
da ampliación europea
a partir dos mapas que
detallan o proceso.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA

4.4. Comenta a orixe e 
significado dos 
símbolos da Unión 
Europea: a bandeira, o
himno e o Día de 
Europa.

CCL,
CD,

CAA,
CSC,
CCEC



5. Utilizar o vocabulario histórico 
con precisión, inseríndoo no 
contexto histórico da segunda 
metade do século XX e os 
primeiros anos do século XXI.

5.1. Define conceptos 
importantes como 
CECA, Espazo 
Schengen, Política
Agraria Común, 
euroescepticismo.

CCL,
CD,

CAA,
CSC

5.2. Redacta unha breve 
valoración sobre a 
importancia dos 
Fondos Estruturais e
de Cohesión.

CCL,
CD,

CAA,
CSC

O mundo actual

Contidos Criterios de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

- A evolución dos
grandes países 
asiáticos.

- O xigante chinés.

- As dúas coreas.

- India, potencia
emerxente.

- O Xapón da era
Heisei.

- Asia Oriental e o
Pacífico: un 
novo centro 
económico do 
mundo.

- Os grandes cambios
na Europa 
comunista.

- A Europa do 
Leste e as antigas
repúblicas 
soviéticas.

- A nova Rusia.

- As guerras de

1. Resumir a evolución da China e 
India desde finais do século XX 

ao século XXI, seleccionando 
trazos políticos.

1.1. Compara aspectos 
económicos, políticos,
relixiosos e sociais da 
China e India.

CCL,
CD,

CAA,
CSC

CCEC

2. Identificar as singularidades do 
capitalismo do Xapón e os 
Novos Países Industriais 
Asiáticos, establecendo trazos de
carácter político, económico, 
social e cultural.

2.1. Establece razoadamente as 
características e símbolos 
que explican aspectos 
singulares do capitalismo 
do Xapón e a Área do 
Pacífico.

CCL,
CD,

CAA,
CCEC

3. Describir a situación da URSS a 
finais do século XX, 
establecendo os seus trazos máis
significativos desde unha 
perspectiva política, social e 
económica.

3.1. Localiza nun mapa as 
repúblicas exsoviéticas e os
diferentes países formados 
tras a caída do muro de 
Berlín.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CCEC

3.2. Elabora un eixe cronolóxico 
que ordena os 
acontecementos que 
explican a desintegración 
da URSS, formación da 
CEI e o xurdimento das 
repúblicas exsoviéticas.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA



Iugoslavia.

- Estados Unidos no 
novo escenario 
internacional.
- EE.UU., única

superpotencia
mundial.

- A primeira 
Guerra do Golfo.

- O terrorismo
global.

- A Guerra de
Afganistán.

- A Guerra de Iraq.
- A presidencia de 

Barak Obama.

- Guerras civís e 
conflitos entre 
Estados en África.
- A África 

Subsahariana.

- O conflito árabe-
israelí.

- A primavera 
árabe.

- A Globalización.

- A sociedade da 
información e os
cambios 
culturais.

- Economía global
e desigualdade.

- A crítica contra a
globalización.

- A globalización e 
a crise 
económica.

3.3. Compara utilizando mapas 
de situación dos países dos
Balcáns desde os anos 80 
ata a actualidade.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA

4. Analizar a situación creada co 
xurdimento da CEI e as 
repúblicas exsoviéticas 
recollendo informacións que 
resuman as novas circunstancias
políticas e económicas.

4.1. Elabora un cadro sinóptico 
sobre a situación política e
económica das repúblicas 
exsoviéticas e a CEI- 
Federación Rusa.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CSC

5. Explicar a caída do Muro de 
Berlín nomeando as súas 
repercusións nos países de 
Europa Central e Oriental.

5.1.  Analiza imaxes que reflictan
a caída do muro de Berlín.

CCL,
CD,

CAA,
CSC

5.2. Explica as novas relacións 
das repúblicas exsoviéticas
con Europa Occidental.

CCL,
CD,

CAA,
CSC

6. Identificar o problema dos 
Balcáns enumerando as causas 
que explican o xurdimento de tal
situación e resumindo os feitos 
que configuran o 
desenvolvemento de conflitos 
nesta zona.

6.1. Describe comparativamente
a evolución política dos 
países de Europa Central e 
Oriental tras a caída do 
Muro de Berlín.

CCL,
CD,
CAA

6.2. Describe e analiza as 
causas, desenvolvemento e
consecuencias da guerra 
dos Balcáns especialmente
en Yugoslavia.

CCL,
CD,

CAA,
CSC

7. Describir a evolución política, 
social e económica dos Estados 
Unidos desde os anos 60 ao final
do século XX.

7.1. Realiza un eixe cronolóxico 
dos feitos máis 
significativos de tipo 
político, social e 
económico dos Estados 
Unidos desde os anos 60 ao
final do século XX.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA

8. 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.

8.1. Elabora mapas conceptuais 
sobre os trazos da 
sociedade norteamericana 
agrupándoos en política, 
sociedade, economía e 
cultura.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CCEC



9. Describir a evolución do mundo 
islámico na actualidade 
resumindo os seus trazos 
económicos, políticos, relixiosos
e sociais.

9.1. 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,
CD,

CAA,
CCEC

10. Distinguir a evolución dos países 
de África distinguindo e 
relacionando as súas zonas 
xeoestratéxicas.

10.1. Compara aspectos 
económicos, políticos, 
relixiosos e sociais entre os
principais países do 
continente africano.

CCL,
CD,

CAA,
CCEC

11. 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.

11.1. Identifica as principais 
características ligadas á 
fiabilidade e obxectividade
do fluxo de información 
existente en Internet e 
outros medios dixitais.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA

12. Obter e seleccionar información 
de diversas fontes 
(bibliográficas, Internet) que 
expliquen os diversos feitos que
determinan o mundo actual.

12.1. Elabora un breve informe 
sobre as relacións entre 
inmigración e globalización
a partir de fontes históricas.

CCL,
CSIEE,

CD,
CAA,
CSC

Instrumentos e Criterios de Cualificación

A realización da avaliación levarase a cabo mediante a elaboración de varias probas
escritas e ou orais ó longo do trimestre:

A- Ó remate de cada tema (en ocasións, dependendo do tamaño do tema, cada dous)
poderá  realizarse  unha  proba  que  ten  por  finalidade  que  o  alumno  estude  de  forma
regular a materia. Estas probas serán de tipo test ou respostas curtas e centraranse na
adquisición de conceptos, datos....
Na cualificación final da avaliación a media destas probas realizadas no transcurso do
trimestre  suporá  un  30%  da  cualificación  final,  sempre  que  no  exame  de  final  de
trimestre (avaliación), a cualificación obtida acade como mínimo o catro.

B-  Ó longo do trimestre  poderá realizarse un exame parcial,  cun valor na nota da
correspondente avaliación do 30%, a realización ou non desta proba parcial queda a
criterio do profesorado en función das características do grupo impartido; cara ó
final do trimestre realizarase un exame  no que se pretende que o alumno relacione
contidos, interprete textos e mostre a súa capacidade de síntese e de redacción. Pedirase
que o alumno escriba sobre temas de maior amplitude e incluso no último trimestre,



dependendo da evolución xeral  dos alumnos na materia,  a  proba poderá consistir  na
realización  dun  comentario  de  texto.  Este  exame  terá  unha  ponderación  na
cualificación final da avaliación, dun 70%; a materia obxecto deste exame final será a
vista ó longo do trimestre.

C-  A cualificación  final  de  cada  avaliación  e  a  final  de  curso  complementarse  coa
información re- collida durante o mesmo, sobre o traballo realizado polos alumnos,
consistente  en  probas  orais  e  escritas  diversas  (tales  como  comentarios  de  texto,
cuestionarios sobre coñecementos e conceptos...), observacións na clase, e traballos.

A fin de favorecer a consecución do obxectivo referente á capacidade de expresión
oral e escrita, estas terán que terse en conta a hora de establecer a puntuación dos
alumnos e alumnas; neste sentido decidimos aplicar unha redución na nota das
diferentes probas, por faltas de ortografía, descontando 0´1 punto por cada falta ata
un máximo de un punto.

O conxunto das puntuacións obtidas en todos estes apartados dará a cualificación que
obteñan os alumnos ou alumnas no trimestre, entendendo que o exame global ten un
maior peso na nota obtida, debido precisamente o seu carácter e que a cualificación da
avaliación,  ó  ser  representada  por  un  número  enteiro  non  coincidirá  polo  xeral  co
resultado da operación aritmética realizada cos aparta- dos A e B polo que a información
obtida no apartado C servirá para diminuír ou incrementar a cualificación final

Aqueles alumnos ou alumnas que non consigan superar unha avaliación contarán cun
exame de  recuperación,  que  abarque  os  diferentes  aspectos  tratados  no  decurso  da
citada avaliación.

Metodoloxía didáctica

O modelo didáctico responde aos principios epistemolóxicos da ciencia histórica e aos do

proceso  de  aprendizaxe  significativa  da  historia  na  que  participan  activamente  os

estudantes como protagonistas da súa propia aprendizaxe.

Desde o punto de vista epistemolóxico, preséntase unha historia explicativa dos feitos e

procesos,  incorporando  os  novos  enfoques  da  historiografía.  Para  unha  mellor

comprensión,  secuéncianse os contidos segundo un eixe temporal  e  temático,  para o

discorrer da historia clásica occidental, e ofrécense catro historias zonais do planeta, para

incorporar  procesos  que  son  singulares  e  que  necesitan  do  coñecemento  da  historia

occidental para explicarse.

Equilíbranse os aspectos políticos, económicos, sociais e culturais da historia do mundo

contemporáneo, sen esquecer a importancia que teñen os feitos.

Incorpóranse  contidos  relativos  a  diversas  rexións  do  planeta:  a  realidade

latinoamericana, o mundo árabe, África negra e as principais culturas e países asiáticos.



Formúlanse cuestións de máxima actualidade tendo en conta os seus antecedentes e a

súa percepción social. Este aspecto non se formula dende a óptica do historiador, senón

dende outras ciencias sociais (socioloxía, ciencia política e ética), co fin de tratar aspectos

ligados á formación cívica e ao estímulo das chamadas actitudes positivas.

Ofrécese un forte dispositivo práctico que, mediante o uso de diversos procedementos de

análise histórica, desenvolve capacidades de carácter cognitivo, motor, de inserción social

e de equilibrio persoal.

Achégase un coñecemento conceptual e terminolóxico propio da ciencia histórica.

Sitúanse espacial e temporalmente os diferentes fenómenos e realidades do

mundo  contemporáneo.

Desde o punto de vista didáctico, tense en conta o coñecemento histórico que adquiriron
os estudantes na área de Ciencias Sociais da ESO; en xeral,  un desenvolvemento de
capacidades básicas de tipo cognitivo, motora, de comunicación, de equilibrio persoal e
de inserción social, e a adquisición dunha visión globalizada do seu ámbito e do mundo.

Tense  en  conta  o  ritmo  de  aprendizaxe  dos  estudantes,  que,  sen  dúbida,  poden  ter
diversas  maneiras  de  aprender  e  facelo  a  diferente  ritmo.  Ademais,  tómanse  en
consideración as dificultades de comprensión do coñecemento histórico como un proceso
complexo e inacabado que abrangue múltiples variables e diferentes interpretacións, polo
que precisa dun pensamento formal e moitos estudantes poden non telo completamente
desenvolvido.  Por  iso,  os  contidos  preséntanse  no  marco  espazo-temporal  dunha
situación determinada ou de cambio no tempo, gradúanse en orde á súa dificultade e
preséntanse sempre baixo formas diferentes (imaxes, textos, relatos, gráficos, etc.).

Considérase o proceso de aprendizaxe,  polo que os  contidos se presentan formando
parte de redes conceptuais con certa coherencia interna e as actividades de aprendizaxe
responden  á  lóxica  da  materia  e  á  lóxica  que marcan  as  teorías  máis  aceptadas  da
psicoloxía cognitiva e da instrución.

Avaliación do proceso de ensino: a autoavaliación

A avaliación da ensinanza non debe valorarse á marxe da avaliación da aprendizaxe.

Para iso, será necesario contrastar a información subministrada pola avaliación continua
dos

alumnos coas accións educativas que se pretenden e co plan de acción para levalas a
cabo.

Avalíase por tanto, a programación do proceso de ensinanza e a intervención do profesor

como  animador  deste  proceso,  os  recursos  empregados,  os  espazos,  os  tempos



previstos, a

agrupación de alumnos, os criterios e instrumentos de avaliación, a coordinación... É dicir,

avalíase todo aquilo que se circunscribe ó ámbito do proceso de ensinanza-aprendizaxe.

Atención á Diversidade

Ao ser o Bacharelato un nivel educativo non obrigatorio, e dada a idade á que se accede

a el, é evidente que a atención á diversidade non é tan determinante como o era na ESO.

Non obstante, é importante ter en conta que os estudantes poden acceder cun grao de

desenvolvemento intelectual diferente e que aprenden de forma distinta. A atención a este

tipo  de  diversidade  abórdase  dende  as  diversas  posibilidades  de  programación  das

actividades de aprendizaxe, que, por un lado, se organizan en orde á súa dificultade,

establecéndose  ao  principio  cuestións  sinxelas,  concretas  e  descritivas  para  pasar

despois  a  outras  complexas,  abstractas  e  explicativas.  Por  outro  lado,  combínanse

diferentes formas de aprendizaxe, presentando materiais, actividades e instrumentos de

traballo variados co fin de conseguir un mesmo obxectivo didáctico.

Transversalidade

O carácter  integrador  do  currículo  de Bacharelato ten como finalidade consolidar  nos

alumnos e as alumnas unha madureza social e moral que lles permita actuar de forma

responsable e autónoma na sociedade actual. Isto significa a incorporación ao currículo

de  Historia  do  Mundo  Contemporáneo  daqueles  elementos  básicos  que  demanda  a

sociedade actual, tales como educación para os dereitos humanos e a paz, educación

moral  e  cívica,  educación  para  a  igualdade  entre  os  sexos,  educación  ambiental,

educación multicultural e educación europea. Estes temas transversais, entendidos como

aspectos  fundamentais  da  vida  cotiá,  desenvólvense  no  noso  proxecto  totalmente

integrados  nos  contidos  conceptuais,  procedimentais  e  actitudinais  do  currículo  de

Historia do Mundo Contemporáneo, que, pola súa propia natureza, entende dos asuntos

humanos do mundo actual.

Significado das ensinanzas transversais

Educación para os dereitos humanos e a paz

    Pretende:
• Apreciar  os  dereitos  e  as  liberdades  humanas  como  un  logro  irrenunciable  da
humanidade.

• Desenvolver actitudes de rexeitamento ás desigualdades sociais e económicas dos
pobos.

• Promover actitudes democráticas e de solidariedade con outros pobos e etnias.



Educación moral e cívica
O seu fin é:
• Desenvolver actitudes de tolerancia e respecto por ideas, opinións e crenzas que non
coinciden coas propias.

• Formar un xuízo crítico e razoado dos problemas das sociedades contemporáneas.

• Participar en debates cunha actitude crítica e tolerante, argumentando as propias
opinións, e utilizar o diálogo como forma de resolver os conflitos humanos e sociais.
• Comprender aqueles contidos de grande impacto social, como a sida, a emigración, a
violencia, o racismo, as desigualdades sociais e económicas, etc., no marco xeral das
tensións, e os problemas da sociedade actual.

Educación para a igualdade entre os sexos
Ten como obxectivos:

• Analizar  criticamente  a  realidade  e  corrixir  xuízos  sexistas,  dando  un  tratamento
equivalente e equilibrado ao papel  semellante que desempeñan homes e mulleres no
devir histórico.
• Consolidar  hábitos  non  discriminatorios  na  explicación  dos  feitos  e  procesos do
mundo contemporáneo, partindo da selección e a análise de diversas fontes históricas e
historiográficas.

Educación ambiental
 Pretende:
• Comprender as consecuencias ambientais que se derivan de certos acontecementos
políticos,  económicos ou científicos:  conflitos  bélicos,  explotación abusiva de recursos
naturais, etc.
• Valorar  e  respectar  o  patrimonio  histórico,  cultural  e  social,  asumindo  a
responsabilidade da súa conservación e mellora.

Educación multicultural
      Ten como finalidade:
• Comprender o significado histórico de culturas non europeas.

• Desenvolver actitudes de tolerancia e valoración de culturas non occidentais.

Educación europea

O seu principal obxectivo é:

• Coñecer o significado da Unión Europea.

• Desenvolver a conciencia dunha cidadanía europea.

Relación  dos  contidos  de  HMC  cos  temas  transversais  de  Educación  para  os
dereitos humanos e a paz.

• Análise dos conflitos bélicos e étnicos como feitos que deben ser evitados.

• Estudo das transformacións e tensións nas relacións internacionais.



• Estudo das organizacións supranacionais e das non gobernamentais na defensa da
paz e a cooperación cos pobos máis desfavorecidos.
• Elaboración  de  xuízos  críticos  sobre  os  acontecementos  políticos,  económicos  e
sociais do mundo contemporáneo.

• Estudo  da  formación  da  democracia  como  forma  de  goberno  en  moitos  países
europeos durante o século XIX.

• Valoración da importancia dos dereitos humanos e da igualdade entre as persoas.
Educación moral e cívica

- Estudo dos problemas morais do noso tempo: carreira armamentista, desigualdades
norte-sur, emigración, racismo, etc.

- Toma  de  conciencia  dos  proxectos  éticos  contemporáneos:  dereitos  humanos,
pacifismo, feminismo, ecoloxismo, etc.

- Elaboración de informes e participación en debates sobre cuestións problemáticas da
vida cotiá que levan consigo posicións éticas diferenciadas: situacións de marxinalidade,
violencia social, drogodependencia, etc.
- Análise dos novos valores das sociedades postindustriais e da súa repercusión na
calidade de vida.

- Busca de actitudes cívicas e democráticas ante o coñecemento de situacións sociais
conflitivas.

Educación para a igualdade entre os sexos

- Estudo da loita da muller polos seus dereitos: voto, educación, traballo remunerado,
etc.

- Elaboración de análises críticas sobre a igualdade entre todos os seres humanos.

- Análise  de  fontes  históricas  sobre  actuacións  de  homes  e  mulleres  nos
acontecementos  do  mundo  contemporáneo: revolución  francesa,  revolución  industrial,
guerras mundiais, investigación científica, actuacións políticas, etc.
- Elaboración de xuízos críticos sobre a marxinación da muller nalgunhas sociedades
actuais.

Educación ambiental

- Realización de debates en torno ás circunstancias e consecuencias ambientais que
poden derivarse dalgúns acontecementos políticos, económicos ou científicos: conflitos
bélicos, explotación abusiva de recursos naturais, etc.

Educación multicultural

- Estudo da historia de sociedades non occidentais en Asia, o mundo islámico, África e
América Latina.

- Realización  de sinxelas  investigacións sobre  temas  políticos  e  sociais  referidos a
estes pobos.

- Elaboración de xuízos críticos ante feitos sociais de discriminación: os refuxiados, a
inmigración, o integrismo relixioso, os conflitos étnicos, etc.
- Análise crítica sobre o colonialismo e as súas repercusións actuais na pobreza dos
países subdesenvolvidos.



- Desenvolvemento de actitudes cívicas de tolerancia e respecto cara a manifestacións
culturais distintas das occidentais.

Educación europea

- Estudo do proceso de formación da Unión Europea.

- Coñecemento das institucións da Unión Europea.

- Busca  de  elementos  da  historia,  comúns  aos  países  da  Unión  Europea,  como
xeradores da cidadanía europea.

Actividades de Aprendizaxe

Constitúen o eixo que vertebra a aprendizaxe da historia do mundo contemporáneo

xa  que,  a  través  delas,  se  adquiren  os  contidos  referidos  a  conceptos,

procedementos e actitudes, e se desenvolven as capacidades específicas propias

desta materia. A súa programación ten en conta os seguintes criterios:

- Manter unha coherencia interna en función da lóxica da historia e do proceso de

aprendizaxe significativa.

- Abordar o desenvolvemento de capacidades relacionadas co espazo e o tempo, a

análise de fontes, o tratamento da información e a formulación de problemas.

- Abordar  aprendizaxes  de  contidos  referidos  a  conceptos,  procedementos  e
actitudes.

- Ser variadas e de dificultade graduada,  para permitir  acceder  ao coñecemento

histórico a un alumnado, necesariamente, diverso.

Realizaranse, entre outras posibles, as seguintes:

- Comentario e elaboración de mapas históricos e uso de cronoloxías, relación de

personaxes  e  feitos,  recoñecemento  de  feitos,  localización  ou  situación  de

acontecementos sobre mapas, etc.

- Análise e comparación de fontes históricas e historiográficas.

- Interpretación  de  diferentes  linguaxes  plásticas:  obras  de  arte,  carteis  de

propaganda, debuxos satíricos e caricaturas, fotografías, películas, etc., como testemuños

vivos da historia do século XX.

- Elaboración e interpretación de gráficos e táboas estatísticas.

- Consulta bibliográfica e utilización contrastada de noticias de prensa.

- Elaboración e comentario de esquemas e mapas conceptuais.

- Organización dun arquivo de documentos (textos, mapas, fotografías, recortes de

prensa, obras de arte, etc.).

- Organización  e  participación  en  debates  para  estimular  a  reflexión  e  a

argumentación sobre temas de historia recente.

- Utilización da prensa en relación con informacións económicas, sociais, políticas e



culturais de actualidade.

- Preparación de guións para exposicións orais e escritas.

- Elaboración de biografías, informes, conceptos e sínteses históricas.

- Estudio de temas a través de documentos.

- Indagación acerca de situacións ou feitos actuais tratados dende a perspectiva
histórica (o que implica a busca, a selección e o rexistro de información).
- Elaboración  de  sinxelos  traballos  de  investigación  que  inclúen  formulación  de
hipóteses, análise e interpretación crítica de fontes, verificación de hipóteses e redacción
de conclusións.

Materiais Didácticos

Os recursos didácticos a utilizar serán variados, e terán como punto de referencia o libro

de  texto  recomendado  neste  centro:  “Historia  do  Mundo  Contemporáneo  da  editorial

Anaya.  Os  contidos  deste  libro  completaranse  con  apuntes  de  clase  e  con  material

audiovisual variado, prensa e lecturas complementarias que se poidan suxerir ó longo do

curso.

Instrumentos e criterios de cualificación no Bacharelato para Adultos

No caso do alumnado pertencente á modalidade de Adultos, tendo en conta as especiais
circunstancias que en moitos casos presentan os alumnos,  proponse a adopción dun
sistema  de  avaliación  máis  acorde  coa  súa  realidade  dende  un  plantexamento  máis
flexible.
No seu caso valorarase:

-Asistencia e actitude na clase.

-Estableceranse controis periódicos sendo eliminatorios no caso de ser aprobados.

-En caso de suspender terán a oportunidade de presentarse a un control de recuperación 
no que se examinarán dos diversos aspectos tratados no devandito trimestre.
-Na nota da avaliación os exames periódicos suporán un 80%, e a asistencia, actitude e o 
traballo persoal representará o restante 20% da nota.

-A nota final será a media das avaliacións.

Adaptación a unha modalidade semipresencial ou non presencial

Partimos da existencia  de  dous grandes espazos de traballo  (ó  igual  que no modelo
presencial),  pero un deles adquire maior protagonismo: a Aula Virtual.  Alí  o alumnado
atopará:

a) Un bloque dedicado ás comunicacións e ó diálogo coa profesora (Foro de novas).



b) Os diferentes bloques temáticos.  En cada tema aloxamos os seguintes recursos e
actividades:

Resumo  da
unidade  didáctica
en formato pdf.

Contén a esencia de cada tema apoiada en documentos
que  facilitan  a  súa  comprensión,  sendo  a  mesma  que
empregamos nunha clase presencial.

Tarefas
obrigatorias

Deseñadas para a mellor asimilación da información e para
o control do seguimento do curso.

Outros materiais Reforzo, ampliación, actividades voluntarias.

Os criterios de avaliación son os mesmos que na educación presencial.  Avaliación do
traballo diario: asistencia, conexión activa, entrega de tarefas e esmero na realización das
mesmas. O espazo da aula virtual permite gardar un rexistro detallado de cada acción do
alumado. O resultado desta avaliación supón o 10% da nota; Probas escritas presenciais.
Son tres  por  avaliación  e  supoñen o  90% da nota.  Entendemos que se  poden facer
dividindo os grupos en diferentes convocatorias. Isto é válido tamén para a recuperación
de avaliacións suspensas.

Ademais,  no  hipotético  caso  de  ter  que  recorrer  a  un  ensino  non  presencial  ou
semipresencial,  impartiranse  vídeo-clases  a  través  da  ferramenta  proporcionada
pola  Consellería  de  Educación  webex.com,  polo  que  o  alumnado  deberá  estar
familiarizado con ela desde o inicio de curso.



13.- PROGRAMACIÓN HISTORIA DE ESPAÑA 2º BACHARELATO 

1.- INTRODUCCIÓN

O estudo da Historia de España é esencial para o coñecemento e comprensión non só do noso pasado senón tamén
do mundo actual. Non menos importante é o carácter formativo da materia de Historia de España, xa que desenvolve
capacidades e técnicas intelectuais propias do pensamento abstracto e formal, tales como a observación, a análise, a
interpretación, a capacidade de comprensión e o sentido crítico. Por outra banda, a historia contribúe decisivamente á
formación de cidadáns e cidadás responsables, conscientes dos seus dereitos e das súas obrigas, así como da her -
danza recibida e do seu compromiso coas xeracións futuras. 

Historia de España de segundo curso de bacharelato pretende ofrecer unha visión de conxunto dos procesos históricos
fundamentais dos territorios que configuran o actual Estado español, prestando, cando cumpra, unha especial atención
a Galicia, pero sen esquecer por iso a súa pluralidade interna e a súa pertenza a outros ámbitos máis amplos, coma o
europeo e o iberoamericano. Neste sentido, a materia recolle, na análise dos procesos históricos, tanto os aspectos
compartidos como os diferenciais. 

Concibida como materia común para todas as modalidades de bacharelato, ofrécelles aos alumnos e ás alumnas que
chegan á vida adulta a posibilidade de coñeceren a Historia de España de xeito continuo e sistemático. Na distribución
cronolóxica dos contidos outórgaselle unha maior importancia ao coñecemento da historia contemporánea, sen renun -
ciar por iso aos referidos ás etapas anteriores, pois en grande medida a pluralidade da España actual só é comprensi -
ble se nos remontamos a procesos e feitos que teñen a súa orixe nun pasado remoto. Deste xeito, dedícase un primei-
ro bloque aos comezos da nosa historia, desde os primeiros humanos á monarquía visigoda; o segundo refírese á Ida -
de Media, desde a conquista musulmá da Península; os dous seguintes estudan a Idade Moderna, ata as vésperas da
Revolución Francesa; e os oito restantes a Idade Contemporánea. 

A través do estudo da Historia de España, o alumnado deberá adquirir determinados valores e hábitos de comporta -
mento, como a actitude crítica cara ás fontes, o recoñecemento da diversidade de España ou a valoración do patrimo-
nio cultural e histórico recibido. Así mesmo, tal estudo deberá contribuír a fomentar unha especial sensibilidade cara á
sociedade do presente e a súa problemática, que anime a adoptar unha actitude responsable e solidaria coa defensa
da liberdade, a igualdade de entre homes e mulleres, os dereitos humanos, a non-discriminación e os valores demo-
cráticos.

A materia é rica en achegas ao coñecemento competencial. As competencias clave sociais e cívicas, e de conciencia e
expresións culturais reciben un tratamento moi específico relacionado cos contidos que son propios da historia de Es -
paña. Ademais, as competencias lingüística, dixital e de aprender a aprender están presentes de maneira constante na
súa vertente máis instrumental, e deben impregnar todo o que sexa posible o desenvolvemento curricular da materia. O
traballo competencial matemático e en ciencias e tecnoloxía trátase de xeito puntual. A competencia clave de sentido
de iniciativa e espírito emprendedor debe estar moi presente nas vertentes máis actitudinais e competenciais da mate -
ria. 

O tratamento metodolóxico da materia débese axustar ao nivel competencial inicial do alumnado, respectando os rit-
mos e os estilos de aprendizaxe, e tendo en conta a atención á diversidade. A materia de Historia de España permite
desenvolver metodoloxías activas, nas que o traballo individual e cooperativo estean permanentemente presentes, con
elaboración de diferentes tipos de materiais, integrando de xeito especial as tecnoloxías da información e da comunica -
ción.

2.- OBXECTIVOS XERAIS E COMPETENCIAS CLAVE 

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.

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.



Historia de España. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Bloque 0: Como se escribe a Historia. Criterios comúns

 d

 e

 g
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 B0.1. Método histórico. Fontes e
perspectivas.

 B0.1. Localizar fontes primarias
(históricas)  e  secundarias
(historiográficas)  en  bibliote-
cas,  internet,  etc.,  e  extraer
información  salientable sobre
o  tratado,  valorando  critica-
mente a súa fiabilidade. 

 HEB0.1.1.  Procura  información
de interese (en libros e inter-
net)  sobre a importancia cul-
tural e artística dun persona-
xe historicamente salientable,
un feito ou un proceso históri-
co, e elabora unha breve ex-
posición. 

 CCL

 CD

 CAA

 CSC

 CSIEE

 CCEC

 d

 e

 h

 i

 l

 B0.2.  Análise  e  comentario  de
fontes.

 B0.2. Elaborar mapas e liñas de
tempo,  localizando  as  fontes
adecuadas,  utilizando os da-
tos proporcionados ou servín-
dose  dos  coñecementos  xa
adquiridos.

 HEB0.2.1. Representa unha liña
do tempo situando nunha rin-
gleira os principais acontece-
mentos relativos a determina-
dos feitos ou procesos históri-
cos.

 CCL

 CAA

 CSC

 h

 i

 l

 B0.3. Utilidade das fontes.  B0.3.  Comentar  e  interpretar
fontes primarias (históricas) e
secundarias (historiográficas),
relacionando  a  súa  informa-
ción  cos  coñecementos  pre-
vios. 

 HEB0.3.1.  Responde  a  cues-
tións  propostas  a  partir  de
fontes  históricas  e  historio-
gráficas.

 CMCCT

 CAA

 CSC

 d
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 B0.4. Mapas e liñas do tempo.  B0.4. Recoñecer a utilidade das
fontes para o/a  historiador/a,
á parte da súa fiabilidade.

 HEB0.4.1.  Distingue  o  carácter
das  fontes  históricas  non  só
como  información,  senón  ta-
mén  como  proba  para  res-
ponder  ás  preguntas  que  se
formulan  os/as  historiadores/
as.

 CMCCT

 CAA

 CSC

Bloque 1. A Península Ibérica desde os primeiros humanos ata a desaparición da monarquía Visigoda (711)

 d

 e

 h

 i

 l

 n

 p

 B1.1.  Da  prehistoria  á  monar-
quía  visigoda:  prehistoria
(evolución  do  Paleolítico  ao
Neolítico; pintura cantábrica e
levantina; importancia da me-
talurxia);  configuración  das
áreas  celta  e  ibérica  (Tarte-
sos, indoeuropeos e coloniza-
dores  orientais;  cultura  cas-
trexa); Hispania romana (con-
quista  e  romanización  da
Península; legado cultural ro-
mano;  exemplo  galego);  mo-
narquía visigoda (ruralización
da economía; poder da Igrexa
e a nobreza).

 B1.1. Explicar as características
dos principais feitos e proce-
sos  históricos  da  Península
Ibérica  desde  a  prehistoria
ata a desaparición da monar-
quía visigoda, e identificar as
súas  causas  e  consecuen-
cias.

 HEB1.1.1. Explica as diferenzas
entre a economía e a organi-
zación social do Paleolítico e
do Neolítico, e as causas do
cambio.

 CCL

 CCS

 HEB1.1.2.  Identifica  as  diferen-
zas entre unha imaxe de pin-
tura cantábrica e outra de pin-
tura levantina.

 CCEC

 HEB1.1.3. Describe os avances
no coñecemento das técnicas
metalúrxicas  e  explica  as
súas repercusións.

 CCL

 CMCCT

 CSC

 HEB1.1.4.  Resume  as  carac-
terísticas  principais  do  reino
de  Tartesos  e  cita  as  fontes
históricas para o seu coñece-
mento.

 CCL

 CAA

 CSC

 HEB1.1.5. Explica o diferente ni-
vel  de  desenvolvemento  das
áreas celta e ibérica en vés-
peras  da  conquista  romana

 CCL

 CSC

 CCEC
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

en relación coa influencia re-
cibida  dos  indoeuropeos,  o
reino de Tartesos e os coloni-
zadores fenicios e gregos. 

 HEB1.1.6. Debuxa un mapa es-
quemático da Península Ibéri-
ca  e  delimita  nel  as  áreas
ibérica e celta. 

 CAA

 CSC

 HEB1.1.7. Define o concepto de
romanización  e  describe  os
medios  empregados para le-
vala a cabo.

 CCL

 CSC

 CCEC

 HEB1.1.8.  Compara  o  ritmo  e
grao de romanización dos te-
rritorios peninsulares. 

 CCL

 CSC 

 CCEC

 HEB1.1.9.  Resume  as  carac-
terísticas  da  monarquía  visi-
goda e explica por que alcan-
zou tanto poder a igrexa e a
nobreza.

 CCL

 CSC

 HEB1.1.10. Procura información
de interese (en libros e inter-
net) sobre o mantemento cul-
tural e artístico do legado ro-
mano  na  España  actual,  e
elabora  unha  breve  exposi-
ción.

 CCL

 CD

 CAA

 CSIEE

 CCEC

 HEB1.1.11.  Representa  unha
liña do tempo desde 250 a.C.
ata 711 d.C., e sitúa nela os
principais  acontecementos
históricos.

 CMCCT

 CAA

 CSC

 HEB1.1.12.  Partindo  de  fontes
historiográficas,  responde  a
cuestións ou situacións.

 CCL

 CSC

Bloque 2. A Idade Media: tres culturas e un mapa político en constante cambio (711-1474)

 d
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 B2.1. Al-Andalus: conquista mu-
sulmá  da  Península;  evolu-
ción  política  de  Al-Andalus;
revitalización económica e ur-
bana;  estrutura  social;  reli-
xión, cultura e arte.

 B2.1.  Explicar  a  evolución  dos
territorios  musulmáns  na
Península,  describindo  as
súas  etapas  políticas  e  os
cambios  económicos,  sociais
e culturais que introduciron.

 HEB2.1.1. Explica as causas da
invasión  musulmá  e  da  súa
rápida ocupación da Penínsu-
la. 

 CCL

 CSC

 HEB2.1.2. Representa unha liña
do tempo desde 711 ata 1474
e  sitúa  nunha  ringleira  os
principais acontecementos re-
lativos a Al-Andalus e noutra
os  relativos  aos  reinos  cris-
tiáns.

 CMCCT

 CAA

 CSC

 HEB2.1.3. Describe a evolución
política de Al-Andalus.

 CCL

 CSC

 HEB2.1.4.  Resume os cambios
económicos,  sociais  e  cultu-

 CCL

 CSC
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rais introducidos polos musul-
máns en Al-Andalus.

 CCEC

 d

 e

 h

 i

 p

 B2.2.  Os  reinos  cristiáns  do
século  XIII  ao  XV:  evolución
política;  nacemento das Cor-
tes.  Os  reinos  cristiáns  na
baixa  Idade  Media  (séculos
XIV e XV): diferente evolución
e  organización  política  das
coroas de Castela,  Aragón e
Navarra.  Proceso  de  recon-
quista e repoboación.

 B2.2. Explicar a evolución e con-
figuración  política  dos  reinos
cristiáns,  en relación  co  pro-
ceso de reconquista e o con-
cepto  patrimonial  da  monar-
quía. 

 HEB2.2.1.  Describe as grandes
etapas  e  as  causas  xerais
que conducen ao mapa políti-
co da Península Ibérica ao re-
mate da Idade Media.

 CCL

 CSC

 HEB2.2.2.  Explica  a  orixe  das
Cortes nos reinos cristiáns e
as súas principais funcións.

 CCL

 CSC

 HEB2.2.3. Compara a organiza-
ción política da coroa de Cas-
tela, a de Aragón e o reino de
Navarra ao  remate da  Idade
Media.

 CCL

 CAA

 CSC

 HEB2.2.4. Comenta o ámbito te-
rritorial e as características de
cada sistema de repoboación,
así como as súas causas e as
súas consecuencias.

 CCL

 CAA

 CSC

 d

 e

 h
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 B2.3. Os reinos cristiáns na Ida-
de  Media:  réxime  señorial  e
sociedade  estamental.  Ten-
sións sociais.

 B2.3.  Diferenciar  as  tres  gran-
des  fases  da  evolución
económica  dos  reinos  cris-
tiáns  durante  toda  a  Idade
Media (estancamento, expan-
sión  e  crise),  e  sinalar  os
seus  factores  e  as  súas  ca-
racterísticas.

 HEB2.3.1.  Describe as grandes
fases da evolución económica
dos territorios cristiáns duran-
te a Idade Media. 

 CCL

 CSC

 d
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 B2.4. Os reinos cristiáns na Ida-
de Media: do estancamento á
expansión económica. Crises
agraria e demográfica.

 B2.4. Analizar a estrutura social
dos reinos cristiáns  e descri-
bir o réxime señorial e as ca-
racterísticas da sociedade es-
tamental.

 HEB2.4.1.  Explica a orixe  e as
características  do  réxime
señorial  e  a  sociedade esta-
mental no ámbito cristián.

 CCL

 CMCCT

 CSC

 d
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 B2.5.  O  Camiño  de  Santiago.
Unha cultura plural:  cristiáns,
musulmáns  e  xudeus.  Mani-
festacións artísticas.

 B2.5. Describir as relacións cul-
turais  de  cristiáns,  musul-
máns e xudeus, e especificar
as  súas  colaboracións  e  as
influencias mutuas.

 HEB2.5.1. Describe o labor dos
centros de tradución. 

 CCL

 CSC

 CCEC

 HEB2.5.2.  Procura  información
de interese (en libros e inter-
net)  sobre a importancia cul-
tural e artística do Camiño de
Santiago, e elabora unha bre-
ve exposición.

 CCL

 CD

 CAA

 CSIEE

 CCEC

Bloque 3. A formación da monarquía hispánica e a súa expansión mundial (1474-1700)

 d

 e

 h
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 B3.1.  Os  Reis  Católicos:  unión
dinástica  de  Castela  e  Ara-
gón;  reorganización do Esta-
do; política relixiosa; conquis-
ta de Granada; descuberta de
América;  incorporación  de

 B3.1.  Analizar  o  reinado  dos
Reis  Católicos  como  unha
etapa  de  transición  entre  a
Idade Media e a Idade Moder-
na,  e  identificar  as  reminis-
cencias medievais e os feitos

 HEB3.1.1. Define o concepto de
unión  dinástica  aplicado  a
Castela e Aragón en tempos
dos Reis Católicos e describe
as características do novo Es-
tado.

 CCL

 CSC
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 p Navarra; relacións con Portu-
gal.

salientables  que abren o ca-
miño á modernidade.

 HEB3.1.2.  Explica  as causas  e
as  consecuencias  dos  feitos
máis relevantes de 1492.

 CCL

 CSC

 HEB3.1.3.  Analiza  as  relacións
dos Reis Católicos con Portu-
gal e os obxectivos que per-
seguían.

 CCL

 CAA

 CSC

 d
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 B3.2. Auxe do Imperio no século
XVI:  dominios  de  Carlos  I  e
de  Filipe  II;  modelo  político
dos  Austrias;  conflitos  inter-
nos;  conflitos  relixiosos  no
seo do Imperio; conflitos exte-
riores; exploración e coloniza-
ción de América e do Pacífi-
co;  política  económica  res-
pecto a América; a revolución
dos prezos e o custo do Im-
perio.

 B3.2.  Explicar  a  evolución  e  a
expansión da monarquía his-
pánica durante o século XVI,
diferenciando os reinados de
Carlos I e Filipe II.

 HEB3.2.1. Compara os imperios
territoriais de Carlos I e de Fi-
lipe II, e explica os problemas
que provocaron.

 CCL

 CAA

 CSC

 HEB3.2.2.  Explica  a  expansión
colonial en América e no Pa-
cífico durante o século XVI.

 CCL

 CSC

 HEB3.2.3. Analiza a política res-
pecto  a  América  no  século
XVI e as súas consecuencias
para España, Europa e a po-
boación americana. 

 CCL

 CAA

 CSC

 d
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 B3.3. Crise e decadencia do Im-
perio no século XVII: os vali-
dos; expulsión dos mouriscos;
proxectos de reforma de Oli-
vares; guerra dos Trinta Anos
e perda da hexemonía en Eu-
ropa en favor de Francia; re-
belións de Cataluña e Portu-
gal en 1640; Carlos II e o pro-
blema sucesorio; crise demo-
gráfica e económica.

 B3.3.  Explicar  as  causas  e  as
consecuencias da decadencia
da  monarquía  hispánica  no
século  XVII,  relacionando  os
problemas internos, a política
exterior e a crise económica e
demográfica. 

 HEB3.3.1.  Describe  a  práctica
do valemento e os seus efec-
tos na crise da monarquía.

 CCL

 CSC

 HEB3.3.2.  Explica  os principais
proxectos de reforma do Con-
de Duque de Olivares.

 CCL

 CSC

 HEB3.3.3. Analiza as causas da
guerra  dos  Trinta  Anos  e  as
súas  consecuencias  para  a
monarquía  hispánica  e  para
Europa.

 CCL

 CSC

 CAA

 HEB3.3.4.  Compara e  comenta
as  rebelións  de  Cataluña  e
Portugal de 1640.

 CCL

 CSC

 CAA

 HEB3.3.5.  Explica  os principais
factores da crise demográfica
e económica do século XVII,
e as súas consecuencias.

 CCL

 CSC

 HEB3.3.6. Representa unha liña
do  tempo  desde  1474  ata
1700,  e  sitúa  nela  os  princi-
pais  acontecementos  históri-
cos.

 CMCCT

 CAA

 CSC

 d

 e

 g

 h

 i

 m

 n

 p

 B3.4.  Século  de  Ouro  español:
do  Humanismo  á  Contrarre-
forma; Renacemento e Barro-
co na literatura e na arte.

 B3.4.  Recoñecer  as  grandes
achegas culturais e artísticas
do Século  de  Ouro  español,
extraendo  información  de  in-
terese  en  fontes  primarias  e
secundarias  (en  bibliotecas,
internet, etc.). 

 HEB3.4.1.  Procura  información
de interese (en libros e inter-
net) e elabora unha breve ex-
posición  sobre  os  seguintes
pintores  do  Século  de  Ouro
español:  El  Greco,  Ribera,
Zurbarán,  Velázquez  e  Muri-
llo.

 CCL

 CD

 CAA

 CSC

 CCEC
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Bloque 4. España na órbita francesa: o reformismo dos primeiros Borbóns (1700-1788)
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 B4.1. Cambio dinástico e Guerra
de Sucesión:  unha  contenda
civil  e  europea;  a  Paz  de
Utrecht e o novo equilibrio eu-
ropeo;  os  pactos  de  familia
con Francia.

 B4.1. Analizar a Guerra de Su-
cesión  española  como  con-
tenda civil e europea, e expli-
car  as  súas  consecuencias
para  a  política  exterior  es-
pañola e a nova orde interna-
cional. 

 HEB4.1.1. Explica as causas da
Guerra de Sucesión Española
e a composición dos bandos
en conflito.

 CCL

 CSC

 HEB4.1.2. Representa unha liña
do  tempo  desde  1700  ata
1788,  e  sitúa  nela  os  princi-
pais  acontecementos  históri-
cos.

 CMCCT

 CAA

 CSC

 HEB4.1.3. Detalla as caracterís-
ticas  da  nova  orde  europea
xurdida da Paz de Utrecht e o
papel de España nela.

 CCL

 CSC

 d
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 B4.2.  Reformas  institucionais:
novo  modelo  de  Estado;
Administración  en  América;
Facenda Real; relacións Igre-
xa-Estado.

 B4.2.  Describir  as  característi-
cas do novo modelo de Esta-
do,  especificando  o  alcance
das reformas promovidas po-
los primeiros monarcas da di-
nastía borbónica. 

 HEB4.2.1. Define os decretos de
nova  planta  e  explica  a  súa
importancia  na  configuración
do novo Estado borbónico.

 CCL

 CSC

 HEB4.2.2. Elabora un esquema
comparativo do modelo políti-
co  dos  Austrias  e  dos  Bor-
bóns.

 CCL

 CSC

 CAA

 HEB4.2.3.  Explica  as  medidas
que adoptaron ou proxectaron
os primeiros Borbóns para sa-
near a Facenda Real.

 CCL

 CSC

 HEB4.2.4. Describe as relacións
Igrexa-Estado e as causas da
expulsión dos xesuítas.

 CCL

 CSC

 d
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 B4.3.  Economía  e  política
económica:  recuperación  de-
mográfica; problemas da agri-
cultura,  a  industria  e  o  co-
mercio;  liberalización  do  co-
mercio con América.

 B4.3.  Comentar  a  situación  ini-
cial dos sectores económicos,
detallando  os  cambios  intro-
ducidos  e  os  obxectivos  da
nova política económica.

 HEB4.3.1. Compara a evolución
demográfica  do  século  XVIII
coa da centuria anterior.

 CCL

 CSC

 CAA

 HEB4.3.2. Desenvolve os princi-
pais problemas da agricultura
e as medidas impulsadas por
Carlos III neste sector.

 CCL

 CSC

 HEB4.3.3.  Explica a política in-
dustrial  da  monarquía  e  as
medidas  adoptadas  respecto
ao comercio con América.

 CCL

 CSC

 d
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 B4.4.  Engalaxe  económica  de
Cataluña.  Estancamento
económico de Galicia.

 B4.4.  Explicar  a  engalaxe
económica  de  Cataluña,  en
comparación  coa  evolución
económica  do  resto  de  Es-
paña.

 HEB4.4.1. Especifica as causas
da  engalaxe  económica  de
Cataluña no século XVIII.

 CCL

 CSC

 d

 e

 h

 B4.5. A Ilustración en España  e
Galicia: proxectistas,  ano-
vadores  e  ilustrados;  despo-
tismo ilustrado; novo concep-

 B4.5. Expor os conceptos funda-
mentais  do pensamento ilus-
trado,  identificando  as  súas
vías de difusión.

 HEB4.5.1.  Comenta  as  ideas
fundamentais da Ilustración e
define o concepto de despo-
tismo ilustrado. 

 CCL

 CAA

 CSC
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to de educación; Sociedades
Económicas  de  Amigos  do
País; prensa periódica.

 CCEC

 HEB4.5.2.  Razoa a importancia
das  Sociedades  Económicas
de Amigos do País e da pren-
sa  periódica  na  difusión  dos
valores da Ilustración.

 CCL

 CSC

 CCEC

Bloque 5. A crise do Antigo Réxime (1788-1833): Liberalismo fronte a Absolutismo

 d
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 B5.1.  Impacto  da  Revolución
Francesa: relacións entre Es-
paña e Francia; Guerra da In-
dependencia.

 B5.1. Analizar as relacións entre
España  e  Francia  desde  a
Revolución  Francesa  ata  a
Guerra  da  Independencia,  e
especificar  en  cada  fase  os
principais  acontecementos  e
as  súas  repercusións  para
España. 

 HEB5.1.1.  Resume os cambios
que  experimentan  as  rela-
cións entre España e Francia
desde a Revolución Francesa
ata  o  comezo  da  Guerra  de
Independencia.

 CCL

 CSC

 HEB5.1.2. Describe a Guerra da
Independencia:  as súas cau-
sas, a composición dos ban-
dos en conflito e o desenvol-
vemento  dos  acontecemen-
tos.

 CCL

 CSC

 a

 d
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 B5.2. Primeiro intento de revolu-
ción liberal, Cortes de Cádiz e
Constitución de 1812.

 B5.2.  Comentar  o labor  lexisla-
dor das Cortes de Cádiz,  en
relación co ideario do libera-
lismo.

 HEB5.2.1.  Compara  as  Cortes
de Cádiz coas estamentais do
Antigo Réxime. 

 CCL

 CSC

 CAA

 HEB5.2.2.  Comenta  as  carac-
terísticas esenciais da Consti-
tución de 1812.

 CCL

 CSC

 CAA

 d
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 B5.3. Reinado de Fernando VII:
restauración  do  absolutismo;
trienio  liberal;  reacción  abso-
lutista.

 B5.3. Describir  as fases do rei-
nado de Fernando VII,  e ex-
plicar  os  principais  feitos  de
cada unha.

 HEB5.3.1.  Detalla  as  fases  do
conflito entre liberais e abso-
lutistas durante o reinado de
Fernando VII.

 CCL

 CSC

 HEB5.3.2.  Define  o  carlismo  e
resume a súa orixe e os apo-
ios  con  que  contaba  inicial-
mente. 

 CCL

 CSC

 HEB5.3.3. Representa unha liña
do  tempo  desde  1788  ata
1833  e  sitúa  nela  os  princi-
pais  acontecementos  históri-
cos. 

 CMCCT

 CAA

 CSC

 HEB5.3.4.  Representa  nun  es-
quema as diferenzas, en can-
to a sistema político e estrutu-
ra social, entre o Antigo Réxi-
me  e  o  réxime  liberal  bur-
gués.

 CCL

 CAA

 CSC

 d

 e

 h

 i

 B5.4. Emancipación da América
española:  protagonismo
crioulo; fases do proceso; re-
percusións para España.

 B5.4. Explicar o proceso de in-
dependencia  das  colonias
americanas, diferenciando as
súas causas e as súas fases,
así  como  as  repercusións
económicas para España.

 HEB5.4.1. Explica as causas e o
desenvolvemento do proceso
de  independencia  das  colo-
nias americanas.

 CCL

 CSC

 HEB5.4.2.  Especifica  as  re-
percusións  económicas  para
España  da  independencia

 CCL

 CSC
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das colonias americanas.
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 B5.5. A obra de Goya como tes-
temuño da época.

 B5.5.  Relacionar  as  pinturas  e
os  gravados  de  Goya  cos
acontecementos  deste  perío-
do, e identificar nelas o refle-
xo  da  situación  e  os  feitos
contemporáneos.

 HEB5.5.1.  Procura  información
de interese (en libros e inter-
net)  sobre  Goya  e  elabora
unha breve exposición sobre
a súa visión da guerra. 

 CCL

 CD

 CSC

 CCEC

Bloque 6. A conflitiva construción do Estado liberal (1833-1874)

 d

 e

 h

 i

 p

 B6.1. O carlismo como derradei-
ro bastión absolutista: ideario
e apoios sociais; as dúas pri-
meiras guerras carlistas.

 B6.1.  Describir  o  fenómeno  do
carlismo como resistencia ab-
solutista fronte á revolución li-
beral,  analizando  os  seus
compoñentes  ideolóxicos,  as
súas  bases  sociais,  a  súa
evolución no tempo e as súas
consecuencias.

 HEB6.1.1.  Identifica  o  ámbito
xeográfico  do carlismo e ex-
plica o seu ideario e os seus
apoios sociais.

 CAA

 CSC

 HEB6.1.2. Especifica as causas
e  consecuencias  das  dúas
primeiras guerras carlistas. 

 CCL

 CSC

 HEB6.1.3. Representa unha liña
do  tempo  desde  1833  ata
1874  e  sitúa  nela  os  princi-
pais  acontecementos  históri-
cos.

 CMCCT

 CAA

 CSC

 d
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 B6.2. Triunfo e consolidación do
liberalismo no reinado de Isa-
bel II: primeiros partidos políti-
cos;  protagonismo  político
dos  militares;  lexislación
económica  de  signo  liberal;
nova sociedade de clases.

 B6.2. Analizar a transición defini-
tiva do Antigo Réxime ao réxi-
me liberal burgués durante o
reinado de Isabel II, explicar o
protagonismo dos militares e
especificando os cambios po-
líticos, económicos e sociais. 

 HEB6.2.1.  Describe  as  carac-
terísticas  dos  partidos  políti-
cos  que  xurdiron  durante  o
reinado de Isabel II.

 CCL

 CSC

 HEB6.2.2. Resume as etapas da
evolución  política  do  reinado
de Isabel II  desde a súa mi-
noría  de  idade,  e  explica  o
papel dos militares. 

 CCL

 CSC

 HEB6.2.3.  Explica  as  medidas
de liberalización  do  mercado
da terra  levadas  a  cabo du-
rante o reinado de Isabel II.

 CCL

 CAA

 CSC

 HEB6.2.4.  Compara  as  desa-
mortizacións de Mendizábal e
Madoz,  e  especifica  os  ob-
xectivos dunha e outra.

 CCL

 CAA

 CSC

 HEB6.2.5.  Especifica  as  carac-
terísticas  da  nova  sociedade
de clases e compáraa coa so-
ciedade estamental do Antigo
Réxime.

 CCL

 CSC

 CCEC

 d
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 B6.3. Proceso constitucional.  B6.3. Explicar o proceso consti-
tucional durante o reinado de
Isabel II, en relación coas co-
rrentes ideolóxicas dentro do
liberalismo e a súa loita polo
poder.

 HEB6.3.1.  Compara  o  Estatuto
Real  de 1834 e as Constitu-
cións de 1837 e 1845.

 CCL

 CAA

 CSC



Historia de España. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

 d

 e

 h

 i

 p

 B6.4.  Sexenio  Democrático:  re-
volución de 1868 e caída da
monarquía  isabelina;  procura
de alternativas políticas e mo-
narquía de Amadeo I; primei-
ra República; guerra de Cuba,
terceira guerra carlista e insu-
rrección cantonal.

 B6.4. Explicar o Sexenio Demo-
crático como período de pro-
cura  de  alternativas  demo-
cráticas á monarquía isabeli-
na, especificando os grandes
conflitos  internos  e  externos
que desestabilizaron o país.

 HEB6.4.1. Explica as etapas po-
líticas do Sexenio Democráti-
co. 

 CCL

 CSC

 HEB6.4.2.  Describe  as  carac-
terísticas esenciais da Consti-
tución democrática de 1869.

 CCL

 CSC

 HEB6.4.3. Identifica os grandes
conflitos do sexenio e explica
as súas consecuencias políti-
cas.

 CAA

 CSC

 c

 d
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 B6.5.  Inicios  do  movemento
obreiro  español:  condicións
de vida da poboación obreira
e labrega; a Asociación Inter-
nacional de Traballadores e o
xurdimento  das  correntes
anarquista e socialista. 

 B6.5. Describir as condicións de
vida das clases traballadoras
e  os  inicios  do  movemento
obreiro  en  España,  en  rela-
ción  co  desenvolvemento  do
movemento  obreiro  interna-
cional. 

 HEB6.5.1.  Relaciona  a  evolu-
ción  do  movemento  obreiro
español  durante  o  Sexenio
Democrático  coa  do  move-
mento obreiro internacional.

 CCL

 CAA

 CSC

Bloque 7. A Restauración Borbónica: implantación e afianzamento dun novo sistema político (1874-1902)

 d
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 B7.1. Teoría e realidade do sis-
tema  canovista:  inspiración
no modelo inglés; a Constitu-
ción de 1876 e o bipartidismo;
quenda de partidos, caciquis-
mo e fraude electoral.

 B7.1. Explicar o sistema político
da Restauración, distinguindo
a súa teoría e o seu funciona-
mento real.

 HEB7.1.1. Explica os elementos
fundamentais  do sistema po-
lítico ideado por Cánovas.

 CCL

 CAA

 CSC

 HEB7.1.2.  Especifica  as  carac-
terísticas esenciais da Consti-
tución de 1876.

 CCL

 CSC

 HEB7.1.3.  Describe o funciona-
mento real do sistema político
da Restauración. 

 CCL

 CSC

 HEB7.1.4. Representa unha liña
do  tempo  desde  1874  ata
1902  e  sitúa  nela  os  princi-
pais  acontecementos  históri-
cos.

 CMCCT

 CAA

 CSC

 d
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 B7.2. Oposición ao sistema: ca-
talanismo,  nacionalismo  vas-
co, rexionalismo galego e mo-
vemento obreiro.

 B7.2.  Analizar  os  movementos
políticos  e  sociais  excluídos
do  sistema,  especificando  a
súa  evolución  durante  o
período estudado. 

 HEB7.2.1.  Resume a orixe e a
evolución  do  catalanismo,  o
nacionalismo vasco e o rexio-
nalismo galego.

 CCL

 CSC

 CCEC

 HEB7.2.2.  Analiza  as  correntes
ideolóxicas  do  movemento
obreiro e labrego español, así
como a súa evolución durante
o derradeiro cuarto do século
XIX.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 d
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 B7.3. Éxitos políticos: estabilida-
de e  consolidación  do  poder
civil;  liquidación  do  problema
carlista; solución temporal do
problema de Cuba.

 B7.3.  Describir  os principais lo-
gros do reinado de Afonso XII
e a rexencia de María Cristi-
na, inferindo as súas repercu-
sións  na  consolidación  do
novo sistema político.

 HEB7.3.1. Compara o papel po-
lítico dos militares no reinado
de Afonso XII  co das etapas
precedentes do século XIX.

 CCL

 CAA

 CSC

 HEB7.3.2.  Describe  a  orixe,  o
desenvolvemento  e  as  re-
percusións da terceira guerra
carlista. 

 CCL

 CSC
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 B7.4. Perda das derradeiras co-
lonias e crise de 1898: guerra
de Cuba e con Estados Uni-
dos;  Tratado de  París;  rexe-
neracionismo.

 B7.4.  Explicar  o  desastre  colo-
nial  e a crise do 98, identifi-
cando  as  súas  causas  e  as
súas consecuencias.

 HEB7.4.1. Explica a política es-
pañola respecto ao problema
de Cuba.

 CCL

 CSC

 HEB7.4.2.  Sinala  os  principais
feitos do desastre colonial de
1898 e as consecuencias te-
rritoriais do Tratado de París.

 CCL

 CSC

 HEB7.4.3.  Especifica as conse-
cuencias para España da cri-
se  do  98  nos  ámbitos
económico, político e ideolóxi-
co.

 CCL

 CSC

 CCEC

Bloque 8. Continuidade e transformacións económicas no século XIX: un desenvolvemento insuficiente

 d

 e

 h

 i

 l

 p

 B8.1.  Lento  crecemento da  po-
boación:  mantemento  dun
réxime  demográfico  antigo;
excepción de Cataluña.

 B8.1.  Explicar  a  evolución  de-
mográfica de España ao lon-
go do século XIX, comparan-
do  o  crecemento  da  poboa-
ción española no seu conxun-
to co de Cataluña e o dos paí-
ses máis avanzados de Euro-
pa.

 HEB8.1.1.  Identifica os factores
do  lento  crecemento  demo-
gráfico  español  no  século
XIX.

 CCL

 CSC

 HEB8.1.2. Compara a evolución
demográfica de Cataluña coa
do resto de España no século
XIX.

 CCL

 CAA

 CSC

 d

 e

 h

 i

 l

 p

 B8.2.  Economía  española  no
XIX:  agricultura  protexida  e
estancada (efectos das desa-
mortizacións;  baixos  rende-
mentos); deficiente industriali-
zación (industria  téxtil  catalá,
siderurxia e a minaría); dificul-
tades dos transportes (condi-
cionamentos  xeográficos;
rede de ferrocarrís); comercio
(proteccionismo fronte a libre-
cambismo); finanzas (a pese-
ta  como  unidade  monetaria;
desenvolvemento  da  banca
moderna;  problemas  da  Fa-
cenda;  investimentos  estran-
xeiros. O caso galego.

 B8.2.  Analizar  os  sectores
económicos e especificar a si-
tuación  herdada,  as transfor-
macións de signo liberal e as
consecuencias  que  se  deri-
van delas.

 HEB8.2.1.  Explica  os  efectos
económicos das desamortiza-
cións  de  Mendizábal  e  Ma-
doz.

 CCL

 CSC

 HEB8.2.2. Especifica as causas
dos  baixos  rendementos  da
agricultura española do sécu-
lo XIX.

 CCL

 CSC

 HEB8.2.3. Describe a evolución
da industria téxtil catalá, a si-
derurxia e a minaría ao longo
do século XIX.

 CCL

 CSC

 HEB8.2.4.  Compara  a  revolu-
ción  industrial  española  coa
dos  países  máis  avanzados
de Europa.

 CCL

 CAA

 CSC

 HEB8.2.5.  Relaciona  as  dificul-
tades  do  transporte  e  o  co-
mercio  interior  cos  condicio-
namentos xeográficos.

 CCL

 CAA

 CSC

 HEB8.2.6. Explica os obxectivos
da rede ferroviaria e as con-
secuencias da lei xeral de fe-
rrocarrís de 1855.

 CCL

 CSC

 HEB8.2.7.  Compara  os  apoios,
os  argumentos  e  as  actua-
cións  de proteccionistas e li-
brecambistas  ao  longo  do
século XIX.

 CCL

 CAA

 CSC

 HEB8.2.8.  Explica  o  proceso  CCL
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que conduciu á unidade mo-
netaria e á banca moderna.

 CSC

 HEB8.2.9.  Explica  a  reforma
Mon-Santillán  da  Facenda
pública e os seus efectos.

 CCL

 CSC

 HEB8.2.10. Especifica como os
investimentos  en  España  de
Francia e de Inglaterra afecta-
ron o modelo de desenvolve-
mento económico español du-
rante o século XIX.

 CCL

 CSC

Bloque 9. A crise do sistema da Restauración e a caída da monarquía (1902-1931)

 d

 e

 h

 i

 p

 B9.1. Intentos de modernización
do sistema:  revisionismo  po-
lítico  dos primeiros gobernos
de Afonso XIII;  oposición  de
republicanos  e  nacionalistas
cataláns,  vascos,  galegos  e
andaluces.

 B9.1. Relacionar o rexeneracio-
nismo xurdido da crise do 98
co  revisionismo  político  dos
primeiros gobernos, e especi-
ficar as súas actuacións máis
importantes.

 HEB9.1.1. Define en que consis-
tiu o revisionismo político ini-
cial do reinado de Afonso XIII,
e as principais medidas adop-
tadas.

 CCL

 CSC

 HEB9.1.2. Representa unha liña
do  tempo  desde  1902  ata
1931,  e  sitúa  nela  os  princi-
pais  acontecementos  históri-
cos.

 CMCCT

 CAA

 CSC

 HEB9.1.3. Elabora un esquema
cos factores internos e exter-
nos da quebra do sistema po-
lítico da Restauración. 

 CCL

 CAA

 CSC

 d

 e

 h
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 B9.2.  Quebra  do  sistema:  im-
pacto  dos  acontecementos
exteriores  (intervención  en
Marrocos;  I  Guerra  Mundial;
Revolución  Rusa);  crecente
axitación  social  (Semana
Tráxica  de  Barcelona;  crise
xeral de 1917; "trienio bolche-
vique" en Andalucía).

 B9.2.  Analizar  as  causas  da
quebra do sistema político da
Restauración  e  identificar  os
factores  internos  e  os  exter-
nos.

 HEB9.2.1.  Especifica  a  evolu-
ción  das  forzas  políticas  de
oposición ao sistema: republi-
canos e nacionalistas. 

 CCL

 CSC

 HEB9.2.2.  Explica  as  repercu-
sións  da  I  Guerra Mundial  e
da  Revolución  Rusa  en  Es-
paña.

 CCL

 CSC

 HEB9.2.3. Analiza as causas, os
principais  feitos  e  as  conse-
cuencias  da  intervención  de
España  en  Marrocos  entre
1904 e 1927.

 CCL

 CSC

 HEB9.2.4.  Analiza a crise xeral
de  1917:  as  súas  causas,
manifestacións  e  consecuen-
cias.

 CCL

 CSC

 d

 e

 h

 i

 B9.3. Ditadura de Primo de Ri-
vera: directorio militar e direc-
torio  civil;  remate  da  guerra
de Marrocos; caída da ditadu-
ra;  afundimento  da  monar-
quía.

 B9.3. Explicar a ditadura de Pri-
mo de Rivera como solución
autoritaria á crise do sistema,
e describir as súas caracterís-
ticas, etapas e actuacións.

 HEB9.3.1. Especifica as causas
do golpe de estado de Primo
de  Rivera  e  os  apoios  con
que contou inicialmente.

 CCL

 CSC

 HEB9.3.2. Describe a evolución
da ditadura de Primo de Rive-
ra,  desde  o  directorio  militar
ao directorio civil e o seu re-
mate.

 CCL

 CSC
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 HEB9.3.3. Explica as causas da
caída da monarquía.

 CCL

 CSC

 d

 e

 h

 i

 p

 B9.4. Crecemento económico e
cambios demográficos no pri-
meiro terzo do século: efectos
da Guerra Mundial na econo-
mía española;  intervencionis-
mo estatal da ditadura; transi-
ción  ao  réxime  demográfico
moderno; movementos migra-
torios; transvasamento de po-
boación  da  agricultura  á  in-
dustria.

 B9.4.  Explicar  a  evolución
económica e demográfica no
primeiro  terzo do século  XX,
en relación coa situación her-
dada do século XIX. 

 HEB9.4.1. Analiza os efectos da
I Guerra Mundial sobre a eco-
nomía española.

 CCL

 CSC

 HEB9.4.2.  Describe  a  política
económica da ditadura de Pri-
mo de Rivera.

 CCL

 CSC

 HEB9.4.3.  Explica  os  factores
da evolución demográfica de
España no primeiro terzo do
século XX.

 CCL

 CSC

Bloque 10. A II República. A Guerra Civil nun contexto de crise internacional (1931-1939)

 d

 e

 h

 i

 B10.1. A II República como solu-
ción  democrática  ao  afundi-
mento do sistema da Restau-
ración.

 B10.1.  Explicar  a  II  República
como  solución  democrática
ao  afundimento  do  sistema
político  da Restauración,  en-
marcándoa no contexto inter-
nacional  de  crise  económica
e conflitividade social.

 HEB10.1.1.  Explica  as  causas
que  levaron  á  proclamación
da II República e relaciona as
súas  dificultades  coa  crise
económica mundial dos anos
30.

 CCL

 CAA

 CSC

 HEB10.1.2. Diferencia as forzas
de  apoio  e  oposición  á  Re-
pública nos seus comezos, e
describe as súas razóns e as
principais actuacións.

 CCL

 CAA

 CSC

 a

 b

 d

 e

 h

 i

 p

 B10.2. Evolución política duran-
te a II República: bienio refor-
mista  (Constitución  de  1931;
política de reformas; Estatuto
de Cataluña; forzas de oposi-
ción á República); bienio radi-
cal-cedista  (política  restaura-
dora e radicalización popular;
revolución de Asturias); Fron-
te  Popular  (primeiras  actua-
cións  do  Goberno;  prepara-
ción do golpe militar).

 B10.2. Diferenciar as etapas da
República  ata  o  comezo  da
Guerra Civil, especificando os
feitos e as actuacións princi-
pais en cada unha.

 HEB10.2.1.  Resume  as  refor-
mas  impulsadas  durante  o
bienio reformista da Repúbli-
ca.

 CCL

 CSC

 HEB10.2.2. Especifica as carac-
terísticas esenciais da Consti-
tución de 1931.

 CCL

 CSC

 HEB10.2.3.  Analiza  o  proxecto
de  reforma  agraria:  as  súas
razóns,  o  seu  desenvolve-
mento e os seus efectos.

 CCL

 CSC

 HEB10.2.4.  Compara  as actua-
cións do bienio radical-cedista
coas do bienio anterior.

 CCL

 CSC

 CAA

 HEB10.2.5. Describe as causas,
o desenvolvemento e as con-
secuencias da Revolución de
Asturias de 1934.

 CCL

 CSC

 HEB10.2.6.  Explica  as  causas
da formación da Fronte Popu-
lar e as actuacións tras o seu
triunfo electoral, ata o comezo
da guerra. 

 CCL

 CSC

 b

 d

 B10.3. Guerra Civil: sublevación
e  desenvolvemento  da  gue-

 B10.3.  Analizar  a  Guerra  Civil,
identificando as súas causas

 HEB10.3.1.  Especifica  os  ante-
cedentes da Guerra Civil.

 CCL

 CSC



Historia de España. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

 e

 h
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rra;  dimensión  internacional
do  conflito;  evolución  das
dúas  zonas;  consecuencias
da guerra.

e  as  consecuencias,  a  inter-
vención internacional e o cur-
so  dos  acontecementos  nas
dúas zonas.

 HEB10.3.2. Relaciona a Guerra
Civil española co contexto in-
ternacional.

 CCL

 CAA

 CSC

 HEB10.3.3.  Compara  a  evolu-
ción  política  e  a  situación
económica  dos  dous bandos
durante a guerra.

 CCL

 CAA

 CSC

 HEB10.3.4. Especifica os custos
humanos e as consecuencias
económicas e sociais da gue-
rra. 

 CCL

 CSC

 HEB10.3.5. Sintetiza nun esque-
ma as grandes fases da gue-
rra,  desde  o  punto  de  vista
militar.

 CCL

 CSC

 HEB10.3.6.  Representa  unha
liña do tempo desde 1931 ata
1939,  e  sitúa  nela  os  princi-
pais  acontecementos  históri-
cos.

 CMCCT

 CAA

 CSC

 d

 e
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 B10.4. Idade de Prata da cultura
española: da xeración do 98 á
do 36. 

 B10.4. Valorar a importancia da
Idade de Prata da cultura es-
pañola,  e  expor  as  achegas
das  xeracións  e  das  figuras
máis representativas.

 HEB10.4.1. Procura información
de interese (en libros e inter-
net) e elabora unha breve ex-
posición  sobre  a  Idade  de
Prata da cultura española. 

 CCL

 CD

 CAA

 CSC

 CSIEE

 CCEC

Bloque 11. A ditadura franquista (1939-1975)

 b

 c

 d

 e

 h
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 p

 B11.1.  Características  e  evolu-
ción do franquismo:  postgue-
rra (grupos ideolóxicos e apo-
ios sociais do franquismo; os-
cilantes relacións co exterior;
configuración política do novo
Estado; represión política; au-
tarquía  económica);  anos  do
"desenvolvemento"  (plans  de
desenvolvemento  e  o  crece-
mento  económico;  transfor-
macións sociais; reafirmación
política do réxime; política ex-
terior;  crecente  oposición  ao
franquismo);  fin  do  franquis-
mo (inestabilidade política; di-
ficultades  exteriores;  efectos
da  crise  económica  interna-
cional de 1973).

 B11.1.  Analizar  as  característi-
cas  do  franquismo  e  a  súa
evolución no tempo e especi-
ficar as transformacións políti-
cas,  económicas  e  sociais
que  se  produciron,  en  rela-
ción coa cambiante situación
internacional.

 HEB11.1.1. Elabora un esquema
cos  grupos  ideolóxicos  e  os
apoios sociais do franquismo
na súa etapa inicial.

 CCL

 CAA

 CSC

 HEB11.1.2. Diferencia etapas na
evolución de España durante
o  franquismo,  e  resume  os
trazos  esenciais  de  cada
unha. 

 CCL

 CAA

 CSC

 HEB11.1.3.  Explica  a  organiza-
ción  política  do  Estado  fran-
quista.

 CCL

 CSC

 HEB11.1.4. Explica as relacións
exteriores,  a  evolución  políti-
ca  e  a  situación  económica
de España desde o remate da
Guerra Civil ata 1959.

 CCL

 CSC

 HEB11.1.5. Explica as relacións
exteriores,  a  evolución  políti-
ca  e  as  transformacións

 CCL

 CSC
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económicas e sociais de Es-
paña desde 1959 ata 1973.

 HEB11.1.6.  Especifica  as  cau-
sas da crise final do franquis-
mo desde 1973.

 CCL

 CSC

 HEB11.1.7.  Relaciona  a  evolu-
ción  política  do  réxime  cos
cambios que se producen no
contexto internacional.

 CCL

 CSC

 CAA

 HEB11.1.8.  Explica  a  política
económica do franquismo nas
súas  etapas  e  a  evolución
económica do país.

 CCL

 CSC

 HEB11.1.9.  Describe  as  trans-
formacións  que  experimenta
a sociedade española durante
os  anos  do  franquismo,  así
como as súas causas.

 CCL

 CSC

 HEB11.1.10.  Especifica  os  gru-
pos  de  oposición  política  ao
réxime  franquista  e  comenta
a súa evolución no tempo.

 CCL

 CSC

 HEB11.1.11.  Representa  unha
liña do tempo desde 1939 ata
1975,  e  sitúa  nela  os  princi-
pais  acontecementos  históri-
cos.

 CMCCT

 CAA

 CSC

 b

 d

 e

 g

 h
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 B11.2. Cultura española durante
o  franquismo:  cultura  oficial;
cultura do exilio; cultura interi-
or á marxe do sistema.

 B11.2.  Describir  a  diversidade
cultural do período, distinguin-
do as súas manifestacións.

 HEB11.2.1. Procura información
de interese (en libros e inter-
net) e elabora unha breve ex-
posición  sobre  a  cultura  do
exilio durante o franquismo.

 CCL
CD

 CSIEE
CCEC

Bloque 12. Normalización democrática de España e integración en Europa (desde 1975)

 a

 b

 d

 e

 h

 i

 p

 B12.1. Transición á democracia:
crise  económica  mundial;  al-
ternativas  políticas  ao  fran-
quismo, continuísmo, reforma
ou ruptura; o papel do Rei; a
lei para a reforma política; pri-
meiras  eleccións  democráti-
cas.

 B12.1.  Describir  as  dificultades
da  transición  á  democracia
desde o franquismo nun con-
texto  de  crise  económica,  e
explicar as medidas que per-
mitiron a celebración das pri-
meiras  eleccións  democráti-
cas.

 HEB12.1.1. Explica as alternati-
vas políticas que se propuñan
tras  a  morte  de  Franco,  e
quen defendía cada unha.

 CCL

 CSC

 HEB12.1.2.  Describe  o  papel
desempeñado  polo  Rei  du-
rante a transición.

 CCL

 CSC

 HEB12.1.3.  Describe  as  actua-
cións  impulsadas  polo  presi-
dente  de  Goberno  Adolfo
Suárez para a reforma políti-
ca  do  réxime  franquista:  lei
para  a  reforma  política  de
1976, lei de amnistía de 1977,
etc.

 CCL

 CSC
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 HEB12.1.4. Explica as causas e
os obxectivos dos Pactos da
Moncloa.

 CCL

 CSC

 a

 b

 c

 d
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 B12.2.  Período  constituínte:
Pactos da Moncloa;  preauto-
nomías de Cataluña e o País
Vasco;  Constitución  de  1978
e Estado das autonomías.  O
caso de Galicia.

 B12.2.  Caracterizar o novo mo-
delo  de  Estado  democrático
establecido  na  Constitución
de 1978, especificando as ac-
tuacións  previas  encamiña-
das a alcanzar o máis amplo
acordo social e político. 

 HEB12.2.1.  Explica  o  proceso
de  elaboración  e  aprobación
da Constitución de 1978 e as
súas  características  esen-
ciais.

 CCL

 CSC

 HEB12.2.2.  Describe  como  se
estableceron  as  preautono-
mías  de  Cataluña  e  o  País
Vasco.

 CCL

 CSC

 a

 b

 c

 d

 e

 h
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 B12.3.  Gobernos  constitucio-
nais: problema do terrorismo;
golpe de Estado frustrado de
1981; ingreso na OTAN; plena
integración en Europa.

 B12.3.  Analizar  a  evolución
económica,  social  e  política
de España desde o  primeiro
Goberno  constitucional  de
1979  ata  a  aguda  crise
económica  iniciada  en  2008,
sinalando  as  ameazas  máis
salientables ás que se enfron-
ta e os efectos da plena inte-
gración en Europa.

 HEB12.3.1.  Elabora  un  esque-
ma coas etapas políticas des-
de  1979  ata  a  actualidade,
segundo o partido no poder, e
sinala os principais acontece-
mentos de cada unha delas.

 CCL

 CAA

 CSC

 HEB12.3.2.  Comenta  os  feitos
máis salientables do proceso
de integración en Europa e as
consecuencias  para  España
desta integración.

 CCL

 CAA

 CSC

 HEB12.3.3.  Analiza a evolución
económica  e  social  de  Es-
paña desde a segunda crise
do petróleo en 1979 ata o co-
mezo da crise financeira mun-
dial de 2008.

 CCL

 CSC

 HEB12.3.4.  Analiza  o  impacto
da ameaza terrorista sobre a
normalización democrática de
España, describe a xénese e
evolución  das  organizacións
terroristas que actuaron des-
de  a  transición  democrática
ata  os  nosos  días  (ETA,
GRAPO, etc.) e reflexiona so-
bre  outros  temas  relaciona-
dos:  a  cidadanía  ameazada,
os  movementos  asociativos
de  vítimas,  a  mediación  en
conflitos, etc.

 CCL

 CSC

 HEB12.3.5.  Representa  unha
liña do tempo desde 1975 ata
os nosos días, e sitúa nela os
principais  acontecementos
históricos.

 CMCCT

 CAA

 CSC

 a

 b

 d

 e

 h

 B12.4.  Papel  de  España  no
mundo actual.

 B12.4.  Resumir  o papel  de Es-
paña no mundo actual, espe-
cificando  a  súa  posición  na
Unión Europea e as súas re-
lacións  con  outros  ámbitos
xeopolíticos.

 HEB12.4.1. Explica a posición e
o papel da España actual na
Unión Europea e no mundo.

 CCL

 CSC



3.- CONTIDOS MÍNIMOS
Os contidos  mínimos  conceptuais  e  procedimentais  para  obter  unha  avaliación  positiva  son  os  que  figuran  nas

Orientacións do Grupo de Traballo de Historia de España. Son aplicables a cada avaliación para obter un aprobado (5)

na avaliación final ordinaria ou extraordinaria. 

Como xa indicamos, ó ter que compatibilizar o desenvolvemento dos contidos oficiais coas indicacións do Grupo de

Traballo respecto ós contidos que se esixirán no exame das ABAU, faremos un repaso xenérico da evolución histórica

de España desde a Prehistoria ata a Transición do Antigo Réxime á Idade Contemporánea (s. XVIII) tendo como eixe

reitor a evolución da configuración territorial de España. En función destas consideracións e facendo fincapé en que

seguimos tanto o currículo oficial como as orientacións do Grupo de Traballo cara á proba de acceso á Universidade,

os contidos mínimos esixibles consistirán: 

a) Redactar un de tres temas propostos no exame de entre os 17 establecidos polo Grupo de Traballo da CIUG

amosando un  mínimo de  coñecementos e  capacidade de análise,  de  relación,   síntese  e  corrección  sintáctica  e

ortográfica.

b)  Definir mínimamente catro dos seis conceptos propostos que figuran na relación elabotradfa polo Grupo de

Traballo  

c) Elaborar unha composición das dúas composicións propostas con documentos correspondentes ó século XIX

(Bloques 5-8)  ou ó século XX (Bloques 9-12)

Temas a desenvolver Termos para definir 

Bloque 1: 
Prehistoria e
Historia 
Antiga 

1. O Neolítico: características e cambios con respecto á época Paleolítica 
(cambios económicos, sociais e culturais). 
2. Os pobos prerromanos da Península Ibérica (pobos do sur e do levante, 
meseteños e do occidente peninsular) 
3. Conquista e romanización (etapas da conquista, elementos de romanización:
organización político-administrativa do territorio, lingua e cultura, obras 
públicas). 
4. A monarquía visigoda (organización política). 

• Aula Regia 
• Bárbaros 
• Castro 
• Conventus 
• Economía predadora 
• Guerras cántabras 
• Megalitismo 

Bloque 2: 
Historia 
Medieval 

5. Os musulmáns na Península Ibérica (etapas políticas e realidade 
socioeconómica). 
6. Reconquista e repoboación (etapas da Reconquista, modelos de 
repoboación). 
7. O Réxime feudal e a sociedade estamental. 
8. As crises baixomedievais (crises demográficas, problemas sociais, o caso 
galego: as revoltas irmandiñas do século XV). 

• Carta de poboamento 
• Manso 
• Marca Hispánica 
• Mesta 
• Mozárabe 
• Presura 
• Taifas 

Bloque 3: 
Séculos 
XVI-XVII 

9. A nova monarquía dos Reis Católicos (unión dinástica, reorganización 
político-administrativa). 
10. A configuración do imperio español no século XVI (a herdanza de Carlos I, 
os cambios en tempos de Felipe II: rebelión de Flandes, incorporación de 
Portugal, guerra contra Inglaterra). 
11. A crise socio-económica do século XVII (a crise demográfica, o deterioro da 
economía, os problemas da facenda real). 
12. O valimento do conde-duque de Olivares e a crise da monarquía (os 
proxectos de reforma, as revoltas de Cataluña e Portugal). 
13. Economía e sociedade na Galicia dos Austrias (a agricultura e as súas 
transformacións, a importancia da pesca na Galicia litoral, a estrutura social: 

• Converso 
• Gran Armada 
• Mourisco 
• Terzos 
• Unión de Armas 
• Valido 
• Xuntas do Reino de 
Galicia



sociedade rendista e peso da fidalguía) 
Bloque 4: 
Século 
XVIII 

14. O cambio dinástico e a guerra de Sucesión (causas da guerra, bandos en 
conflito, a paz de Utrecht) 
15. Os Decretos de Nova Planta e os seus efectos. 
16. O reformismo borbónico en Galicia (a matrícula de mar, o arsenal de Ferrol, 
a apertura do comercio colonial). 
17. As ideas fundamentais do pensamento ilustrado

• Antigo Réxime 
• Catastro de Ensenada 
• Decretos de Nova Planta 
• Despotismo Ilustrado 
• Motín de Esquilache 
• Paz de Utrecht 
• Regalismo borbónico 

TEMAS COMPOSICIÓN Termos para definir 

Bloques 
5-8: 
Século 
XIX 

1. A crise da monarquía absoluta (abdicacións, ocupación napoleónica). 
2. As Cortes de Cádiz e a constitución de 1812. 
3. A restauración de Fernando VII e do absolutismo (as etapas do reinado). 
4. A construción do estado liberal (principios do liberalismo e diferenzas entre as
diferentes familias políticas). 
5. A Revolución Gloriosa e a constitución de 1869. 
6. A primeira república (proxecto de constitución federal e cantonalismo). 
7. A Restauración (retorno da monarquía e constitución de 1876). 
8. A vida política da Restauración (quenda, caciquismo e fraude electoral). 
9. A cuestión nacional no último terzo do século XIX. 
10. A reforma agraria liberal: as desamortizacións 
11. Os principais sectores industriais e o papel do ferrocarril. 
12. O movemento obreiro (Sexenio Democrático e Restauración)

• Afrancesados 
• Abdicacións de Baiona 
• Caciquismo 
• Cantonalismo 
• Desamortización 
• Encasillado 
• Estatuto Real 
• Ludismo 
• Manifesto dos Persas 
• Manifesto de Sandhurst 
• Pragmática Sanción de 
1830 
• Pronunciamento 
• Pucheirazo 
• Rexeneracionismo 
• Sistema de quenda 
• Sufraxio censatario e 
universal 
• Tratado de Valençay 
• Unión Liberal

Bloques 
9-12: 
Século 
XX 

13. A crise da Restauración, a desarticulación do sistema canovista. 
14. A crise de 1917, os gobernos de concentración e a guerra de Marrocos. 
15. A ditadura de Primo de Rivera (golpe de estado e etapas: delimitación 
temporal e características principais). 
16. O establecemento da II República (forzas políticas e constitución de 1931). 
17. As grandes reformas da República. 
18. A guerra civil: sublevación, bandos en conflito e a súa dimensión 
internacional. 
19. O franquismo: características e institucionalización. 
20. O franquismo: as formas de oposición ao Réxime. 
21. O franquismo: política económica 
22. A agonía do franquismo e os inicios da Transición. 
23. As primeiras eleccións democráticas e a constitución de 1978. 
24. A crise da UCD e o golpe de estado 
25. A consolidación da democracia: os gobernos do PSOE. 

• Agrarismo 
• Bienio Negro 
• Brigadas Internacionais 
• CEDA 
• Contubernio de Munich 
• Desastre de Annual 
• Directorio Militar 
• Expediente Picasso 
• FAI 
• FET das XONS 
• Fronte Popular 
• Lei para a Reforma 
Política 
• Lexión Cóndor 
• Nacional-catolicismo 
• Pacto de San Sebastián 
• Pactos da Moncloa 
• Plan de Estabilización 
• Plataxunta 



• Sanjurjada 
• Sección Feminina 
• Semana Tráxica 
• Sindicato vertical 
• UCD 
• Unión Patriótica 



4.- TEMPORALIZACIÓN
a. Distribución por avaliacións

1ª Avaliación Preguntas 1 –17 e Temas 1 – 2 

2ª Avaliación Temas 3 – 4 – 5 – 6

3ª Avaliación Temas 7 – 8 – 9 

b. Distribución por sesións

PREGUNTAS A DESENVOLVER SESIÓNS

1. O Neolítico: características e cambios con respecto á época Paleolítica (cambios económicos, sociais e 
culturais). 
2. Os pobos prerromanos da Península Ibérica (pobos do sur e do levante, meseteños e do occidente 
peninsular) 
3. Conquista e romanización (etapas da conquista, elementos de romanización: organización político-
administrativa do territorio, lingua e cultura, obras públicas). 
4. A monarquía visigoda (organización política).
5. Os musulmáns na Península Ibérica (etapas políticas e realidade socioeconómica). 
6. Reconquista e repoboación (etapas da Reconquista, modelos de repoboación). 
7. O Réxime feudal e a sociedade estamental. 
8. As crises baixomedievais (crises demográficas, problemas sociais, o caso galego: as revoltas irmandiñas 
do século XV).
9. A nova monarquía dos Reis Católicos (unión dinástica, reorganización político-administrativa). 
10. A configuración do imperio español no século XVI (a herdanza de Carlos I, os cambios en tempos de 
Felipe II: rebelión de Flandes, incorporación de Portugal, guerra contra Inglaterra). 
11. A crise socio-económica do século XVII (a crise demográfica, o deterioro da economía, os problemas da 
facenda real). 
12. O valimento do conde-duque de Olivares e a crise da monarquía (os proxectos de reforma, as revoltas de
Cataluña e Portugal). 
13. Economía e sociedade na Galicia dos Austrias (a agricultura e as súas transformacións, a importancia da 
pesca na Galicia litoral, a estrutura social: sociedade rendista e peso da fidalguía)

14. O cambio dinástico e a guerra de Sucesión (causas da guerra, bandos en conflito, a paz de Utrecht) 
15. Os Decretos de Nova Planta e os seus efectos. 
16. O reformismo borbónico en Galicia (a matrícula de mar, o arsenal de Ferrol, a apertura do comercio 
colonial). 
17. As ideas fundamentais do pensamento ilustrado

1

1

1

1
1
1
1
1

1
1

1

1

1

1
1
1
 
1

TOTAL: 17



TEMAS COMPOSICIÓN SESIÓNS

TEMA 1: A crise do Antigo Réxime (1788-1833): Liberalismo fronte a Absolutismo
1. A crise da monarquía absoluta (abdicacións, ocupación napoleónica). 
2. As Cortes de Cádiz e a constitución de 1812. 
3. A restauración de Fernando VII e do absolutismo (as etapas do reinado).

TEMA 2: Construción do Estado liberal (1833-1874)

4. A construción do estado liberal (principios do liberalismo e diferenzas entre as diferentes familias 
políticas).
5. A Revolución Gloriosa e a constitución de 1869.
6. A primeira república (proxecto de constitución federal e cantonalismo).

TEMA 3: A Restauración Borbónica: implantación e afianzamento dun novo sistema político (1874-
1902)

7. A Restauración (retorno da monarquía e constitución de 1876). 
8. A vida política da Restauración (quenda, caciquismo e fraude electoral). 
9. A cuestión nacional no último terzo do século XIX.

TEMA 4: Transformacións económicas no século XIX

10. A reforma agraria liberal: as desamortizacións
11. Os principais sectores industriais e o papel do ferrocarril.

TEMA 5: Transformacións sociais no XIX
12. O movemento obreiro (Sexenio Democrático e Restauración)

TEMA 6: A crise do sistema da Restauración e a caída da monarquía (1902-1931)

13. A crise da Restauración, a desarticulación do sistema canovista. 
14. A crise de 1917, os gobernos de concentración e a guerra de Marrocos. 
15. A ditadura de Primo de Rivera (golpe de estado e etapas: delimitación temporal e características 
principais).

TEMA 7: A II República. A Guerra Civil nun contexto de crise internacional (1931-1939)

16. O establecemento da II República (forzas políticas e constitución de 1931). 
17. As grandes reformas da República. 
18. A guerra civil: sublevación, bandos en conflito e a súa dimensión internacional.

TEMA 8: A ditadura franquista (1939-1975)

19. O franquismo: características e institucionalización. 

20. O franquismo: as formas de oposición ao Réxime. 
21. O franquismo: política económica 
22. A agonía do franquismo e os inicios da Transición.

TEMA 9: Normalización democrática de España e integración en Europa (desde 1975)

23. As primeiras eleccións democráticas e a constitución de 1978. 
24. A crise da UCD e o golpe de estado 
25. A consolidación da democracia: os gobernos do PSOE. 

10 

12

12

8

6

6

6

12

8



5.- METODOLOXÍA

A metodoloxía  empregada combinará  a  explicación  maxistral  do  profesor  coa  participación  persoal  do  alumnado,
guiado polo mesmo profesor,  o que potencia grandemente a aprendizaxe e contribúe a desenvolver a autonomía
persoal do alumnado, o que resulta de vital importancia neste nivel de escolarización. É aconsellable que os alumnos
tomen notas en clase que complementen os apuntes e documentos subministrados polo profesor. A proporción na
combinación dos dous sistemas (explicación maxistral  e participación persoal  do alumnado) dependerá en grande
medida da predisposición dos alumnos e alumnas cara o traballo, e tamén do tempo dispoñible. Os procedementos
máis comunmente utilizados serán:
- O uso de fontes diversas para a interpretación histórica de España e Galicia.
- Análise, interpretación e o comentario de textos escritos, gráficos, mapas, imaxes…
- A comparación de diferentes explicacións, sinalando as semellanzas e diferencias.
- O contraste de opinións e o intercambio de informacións en debates e/ou traballos de grupo.
- A realización dos temas esixidos pola CIUG de cara as ABAU. O alumnado deberá preparar, seguindo os criterios
indicados pola CIUG, os distintos temas esixidos nas circulares publicadas polo  grupo de traballo de Xeografia e
Historia en h  t  tp://ciug.gal/grupos/historia.php  . 
Os recursos didácticos a utilizar serán variados, e terán como punto de referencia o libro de texto, recomendado neste
centro, de Alfeirán Rodríguez, XM e outros: Historia de España 2º Bacharelato de Baía Edicións. O alumnado ten a súa
disposición apuntes e documentos de texto de todos os temas e documentos e outros materiais complementarios
empregados na clase (audios, animacións, gráficos, vídeos…) na aula virtual da materia de Historia de España  (http://
www.edu.xunta.es/centros/iesasangrina/aulavirtual/login/index.php).  Na  clase  unicamente  se  distribuirá  o  material
imprescindible de fotocolpias (como os exames) polo que deberá imprimir apuntes e documentos de cada tema para
traballar na aula.  

6.- PLAN DE CONTINXENCIA
No hipotético caso de ter que realizar o ensino a distancia empregaranse os recursos e actividades dispoñibles na aula
virtual ((http://www.edu.xunta.es/centros/iesasangrina/aulavirtual/login/index.php) na que está  matriculado a totalidade
do  alumnado de 2º de Bacharelato. A través da aula virtual realizaranse distintas e variadas tarefas e actividades,
comunicaranse todas as novidades,  anuncios,  datas  de exames e calquera outra  información de interese para o
alumnado. Nos inicios de curso, co fin de que todos estean familiarizados co uso da plataforma, proporanse algunhas
actividades e tarefas a realizar aínda que as clases sexan presenciais.  
Ademais,  no  hipotético  caso  de  ter  que  recorrer  a  un  ensino  non  presencial  ou  semipresencial,  impartiranse
videoclases a través da ferramenta proporcionada pola Consellería de Educación webex.com, polo que o alumnado
deberá estar familiarizado con ela desde inicio de curso.
Tamén está a disposición do alumnado o  blog  https://sociaisaguarda.blogspot.com/ ideado para facilitar o acceso a
contidos de ampliación nas disciplinas que se imparten no departamento de Xeografía e Historia e tamén para que os
propios alumnos podan subir contidos relacionados coa materia, preparados por eles mesmos.

7. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS
Os contidos  actitudinais  e  os  temas transversais  aparecen  ao  longo  da  proposta  didáctica,  sen  que  exista  unha

secuenciación explícita destes, debido á propia natureza dos feitos históricos que conforman os contidos da materia. A

programación docente debe comprender a prevención de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia. Como

actitudes directamente relacionadas cos contidos conceptuais e procedementais xa indicados poden destacarse: 

• Interese polo rigor histórico. 

• Rexeitamento do dogmatismo referido a feitos e fenómenos históricos. 

http://www.edu.xunta.es/centros/iesasangrina/aulavirtual/login/index.php
http://www.edu.xunta.es/centros/iesasangrina/aulavirtual/login/index.php
http://www.edu.xunta.es/centros/iesasangrina/aulavirtual/login/index.php
http://ciug.gal/grupos/historia.php
http://ciug.gal/grupos/historia.php
http://ciug.gal/grupos/historia.php


• Reflexión continua sobre as causas e consecuencias dos feitos históricos e sobre a responsabilidade do ser humano

como motor da historia. 

•  Interese  por  buscar  lazos  de  unión  entre  as  diferentes  culturas  e  sociedades  do  mundo  actual,  valorando

positivamente o papel dos organismos que traballan na defensa dos dereitos humanos e a paz. 

• Tolerancia ante diferentes puntos de vista e opinións.

• Respecto ás distintas culturas, formas de vida e pensamento existentes ao longo do tempo e no momento actual. 

• Disposición favorable cara ao entendemento entre as persoas e a participación democrática. 

• Valoración positiva do traballo solidario, a cooperación e a colaboración cos demais. 

• Rexeitamento a calquera tipo de violencia e de discriminación. A prevención da violencia, o racismo e a xenofobia

atópase directamente relacionada con temas transversais como os dereitos humanos e a paz, a educación moral e

cívica,  a  igualdade  entre  sexos  ou  a  multiculturalidade  e  interculturalidade.  Todos  estes  temas  transversais

abordaranse de xeito habitual en función dos contidos históricos de cada unidade. 

8.- AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS
Coa finalidade de coñecer o nivel  académico e outras particularidades do alumnado empregaranse diversas vías:

realizarase unha proba inicial con contidos xenéricos de Historia de España, consultarase na secretaría do centro o

expediente académico do alumnado e ó profesorado do departamento que impartiu clases nos curso anteriores e, de

ser necesario, tamén ó departamento de Orientación.

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
Ben se trate de medidas de reforzo ou de ampliación atenderemos aos seguintes principios: 

● Emprego de metodoloxías diversas segundo que o tipo de axuda que ofrecen responda ás necesidades que en cada

intre necesita o alumnado. As adaptacións en metodoloxía didáctica son un recurso que se pode introducir nas formas

de enfocar ou presentar determinados contidos ou actividades. Estas modificacións non deberían producirse só como

resposta  á  identificación  de  dificultades,  senón  como  prevención  das  mesmas.  ●  Actividades  de  aprendizaxe

diferenciadas: reforzo e ampliación. 

● As actividades educativas que se formulen deben situarse entre o que xa saben facer os alumnos de maneira

autónoma e o que son capaces de facer coa axuda do profesor ou dos seus compañeiros, de tal forma que nin sexan

demasiado fáciles e, por conseguinte, pouco motivadoras para algúns alumnos, nin que estean tan afastadas do que

poden  realizar  que  lles  resulten  igualmente  desmotivadoras,  ademais  de  contribuír  a  crear  unha  sensación  de

frustración nada favorable para a aprendizaxe. Cando se trata de alumnos que manifestan algunha dificultade para

traballar determinados contidos, débese axustar o grao de complexidade da actividade e os requirimentos da tarefa ás

súas posibilidades. 

10.- INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

A realización da avaliación levarase a cabo mediante a elaboración de varias probas escritas e ou orais ó longo do
trimestre:
A- Ó remate de cada tema (en ocasións, dependendo do tamaño do tema, cada dous) poderá realizarse unha proba
que ten por finalidade que o alumno estude de forma regular a materia. Estas probas serán de tipo test ou respostas
curtas, de traballo con documentos, etc. e centraranse na adquisición de conceptos, datos, pero tamén se pretende
traballar e avaliar a adquisición das destrezas básicas imprescindibles para acadar a cualificación mínima esixible para
superar o curso. Na cualificación final  da avaliación a media destas probas realizadas no transcurso do trimestre



suporá un  30% da cualificación final, sempre que no exame de final de trimestre (avaliación), a cualificación obtida
acade como mínimo un 3.
B- Cara o final do trimestre realizarase un exame segundo o modelo proporcionado polo grupo de traballo da
CIUG;  segundo o  nivel  observado  no  traballo  con  documentos  en  cada  grupo  durante  o  transcurso  do  primeiro
trimestre, contémplase a posibilidade de realizar un tipo de exame diferente no primeiro trimestre para dar tempo a
aqueles grupos que aínda non teñan un nivel mínimo, no desenvolvemento deste procedemento, a adquirilo. Este
exame terá unha ponderación na cualificación final da avaliación, dun  70% da cualificación final.  Os alumnos que
voluntariamente o desexen poderán realizar este exame en horario de tarde a fin de que dispoñan do tempo suficiente
para realizalo (90 minutos) sen interferir no desenvolvemento doutras materias. Aqueles alumnos que non desexen
asistir no horario de tarde realizarán a proba dentro do horario de clase habitual establecido para a materia de Historia
de España.  
C- A cualificación final de cada avaliación e a final de curso complementarse coa información recollida durante
o mesmo, sobre o traballo realizado polos alumnos, consistente en probas orais e escritas diversas (tales como
comentarios de texto, cuestionarios sobre coñecementos e conceptos...), observacións na clase, e traballos. 
A fin de favorecer a consecución do obxectivo referente á capacidade de expresión oral e escrita, estas terán que terse
en conta a hora de establecer a puntuación dos alumnos e alumnas; neste sentido decidimos aplicar unha redución na
nota das diferentes probas, por faltas de ortografía, descontando 0´1 punto por cada falta ata un máximo de un punto.
O conxunto  das  puntuacións  obtidas  en  todos estes  apartados dará  a  cualificación  que  obteñan os  alumnos ou
alumnas no trimestre, entendendo que o exame global ten un maior peso na nota obtida, debido precisamente o seu
carácter e que a cualificación da avaliación, ó ser representada por un número enteiro non coincidirá polo xeral co
resultado da operación aritmética realizada cos apartados A e B polo que a información obtida no apartado C servirá
para diminuír ou incrementar a cualificación final.

Aqueles alumnos ou alumnas que non consigan superar todas as avaliacións poderán presentarse a un  exame de
recuperación no mes de maio de acordo cos seguintes criterios:
-  O alumno que  teña  suspensa unha das  avaliación  poderá  presentarse  ó  exame de  recuperación da  avaliación
suspensa sempre que a nota obtida non sexa igual ou inferior a 2 puntos. 

- No caso de que un alumno non teña superadas dúas avaliacións, realizará un exame de recuperación no que se

incluirán contidos tratados nas dúas avaliacións suspensas. Non poderán presentarse a este exame de recuperación

aqueles alumnos que teñan unha nota media nas avaliacións suspensas igual ou inferior a 2,5 puntos. 

- No caso de que un alumno suspenda as tres avaliacións unicamente poderá presentarse ó exame de recuperación se

a cualificación media obtida nas avaliacións suspensas é igual ou superior a 3.

A cualificación final da avaliación ordinaria de xuño será a media das cualificacións obtidas nas tres avaliacións. Este

criterio  aplicarase  unicamente  a  aqueles  alumnos  que  teñan  aprobadas  as  tres  avaliacións (ou  o  exame  de

recuperación se tivese dereito a presentarse) e a aqueles alumnos que obteñen unha media de 5 puntos con tan só

unha avaliación suspensa sempre que a nota desa avaliación non sexa inferior a 4.

11.  ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO,  RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DE MATERIAS
PENDENTES
A atención ó alumnado con materias pendentes de cursos anteriores recóllese no punto 5I da programación didáctica

do Departamento de Xeografía e Historia.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES DO DEPARTAMENTO
A participación nas actividades extraescolares está moi condicionada pola extensión dos cur rículos en xeral e do de

Historia en particular, primando a necesidade de cumprir e finalizar o programa curricular supeditado ás Probas de



Acceso á Universidade. De todos os xeitos procurarase asistir a exposicións e conferencias así como aqueles actos

culturais  que  xurdan  ao  longo  do  desenvolvemento  do  curso  tanto  no  propio  centro  como  na  Guarda  ou  nas

proximidades (Vigo, Pontevedra...), sempre que as condicións sanitarias o permitan.

13. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE
Aos  indicadores  de  logro  especificados  en  cada  unha  das  unidades  didácticas  expostas  anteriormente  nesta

programación didáctica hai que engadirlles os seguintes, que son os xenéricos ao estudo da historia

• Define os conceptos básicos da Historia de España e recoñece a posibilidade de diferentes interpretacións sobre un

mesmo feito e a necesidade de sometelas a unha análise crítica. 

• Explica os cambios e as permanencias máis importantes da Historia de España, identifica e analiza os factores e as

características das grandes transformacións co fin de comprender a historia e a análise histórica como un proceso en

constante reelaboración. 

• Identifica, analiza e compara as transformacións máis relevantes operadas nos campos demográfico, tecnolóxico, de

organización política e económica e de estrutura social e cultural. 

• Sitúa cronoloxicamente acontecementos e procesos relevantes da historia de España, e analiza a súa vinculación con

determinados personaxes, abordando a relación existente entre a acción individual e os comportamentos colectivos. 

• Sinala os problemas básicos da España actual, explica os períodos de crise e os diferentes proxectos de resolución

dos problemas históricos e a súa repercusión. 

• Indica as normas e os intereses que regulan as relacións entre os diferentes territorios e comunidades do Estado

español no século XX, e analiza as causas das tensións ou conflitos existentes e os mecanismos con que se conta

para a súa resolución. 

• Identifica e analiza, nun proceso histórico significativo, os principios que inspiran a organización e as institucións do

sistema constitucional español actual, así como as circunstancias que determinaron a quebra e posterior recuperación

da democracia tras a ditadura franquista. 

• Realiza un estudo comparativo das institucións de autogoberno dos territorios e das comunidades que compoñen

España, as súas raíces históricas e as tensións unidade-diversidade da súa historia contemporánea. 

• Sitúa cronoloxicamente e distingue as características dos períodos da historia económica española, e determina as

implicacións que os períodos dun e outro signo teñen nas relacións sociais, nos modos de vida e nos conflitos sociais. 

• Analiza a actual configuración territorial de España no contexto da Unión Europea, así como as súas perspectivas de

avance no proceso de integración, valorando a súa significación e presenza no mundo. • Explica os conflitos sociais,

valorando criticamente os intereses dos grupos e a súa incidencia nos feitos estudados. 

• Avalía algún conflito ou cuestión de actualidade, a escala nacional e internacional, a partir da información procedente

de  distintos  medios  de  comunicación  social,  valorando  criticamente  a  disparidade  de  enfoques  e  tomando  en

consideración os antecedentes históricos do tema. 

• Indica as causas que desencadean un determinado feito histórico, analiza as súas interaccións con algún conflito

importante do século xx e relaciónao co contexto internacional. 

•  Obtén,  de  fontes  diversas,  información  sobre  o  pasado,  valora  a  súa  relevancia  e  detecta  a  súa  relación  cos

coñecementos  adquiridos,  recoñecendo  a  pluralidade  de  percepcións  e  interpretacións  dunha  mesma  realidade

histórica. 

• Recoñece, sitúa no tempo e describe manifestacións relevantes da cultura común e diversa de España, analizando as

súas relacións co contexto histórico e valorando as súas achegas á cultura humana universal. 



• Utiliza o vocabulario propio e os conceptos básicos da historiografía, e aplícaos con propiedade nas explicacións, os

traballos e a comunicación de resultados. 

•  Emprega técnicas de traballo,  de investigación e  de comunicación propias do quefacer  historiográfico,  tanto  en

traballos  individuais  como  de  grupo,  con  autonomía,  criterio  propio  e  espírito  crítico,  superando  estereotipos  e

prexuízos.

14.-  MECANISMOS  DE  REVISIÓN,  AVALIACIÓN  E  MODIFICACIÓN  DA  PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA  EN
FUNCIÓN DOS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA
O seguimento,  avaliación  e,  se  é  o  caso,  modificación  desta  programación,  farase  nas  reunións  conxuntas  dos

membros  do  departamento.  Nas  que  se  celebre  no  inicio  de  cada  trimestre,  ademais  de  valorar  os  resultados

académicos do alumnado, observarase o cumprimento dos contidos e demais aspectos programados, para se fose

necesario proceder as modificacións requiridas. Xa que logo, a revisión da programación didáctica é un proceso de

seguimento continuo, co fin de permitir calquera modificación sen ter que esperar ao final de curso. Está claro que

calquera modificación será logo comunicada ao alumnado para que teñan coñecemento dela. Con todo, ao remate do

curso o departamento fará unha avaliación final da programación que pasará a estar recollida na memoria final.

15.- PUBLICIDADE
Independentemente  da  publicación  desta  programación  na  web oficial  do  centro,  publicarase  tamén no  curso  de

Historia de España da aula virtual do IES A Sangriña.

A Guarda, 4 de outubro de 2020



14.- PROGRAMACIÓN DE XEOGRAFÍA DE ESPAÑA 2º BACH.

Obxectivos

O proceso  de  ensinanza  aprendizaxe  desta  materia  debe  contribuír  a  que  os  alumnos  e  as  alumnas  desenvolvan  as  seguintes
capacidades:

-Comprender e valorar a importancia do sentimento e do comportamento de territorialidade do ser humano, concretamente en Galicia e
en España, desenvolvendo á vez sentimentos de pertenza a espazos supranacionais con actitude solidaria e participativa.

-Comprender e explicar,  nas súas coordenadas temporais e espaciais,  os principais procesos de ordenación do territorio español,
caracterizando os elementos xeoeconómicos que configuran España no seu conxunto e os que conforman a súa diversidade interna.

-Comprender as consecuencias espaciais da integración de Galicia e de España na Unión Europea e da interacción con outros ámbitos
xeopolíticos a nivel mundial.

-Saber argumentar a desigual distribución xeográfica da poboación española, nas súas diferentes categorías, comprendendo a súa
dinámica, a súa estrutura e os problemas demográficos que poidan formularse no futuro.

-Analizar os distintos tipos de explotación e a utilización dos recursos polos grupos e polos individuos que forman parte dos diferentes
medios con dinámicas ecoxeográficas distintas existentes en España, comprendendo fenómenos específicos como insularidade, aridez,
illamento, etc.

-Comprender e emprega os procedementos específicos do coñecemento xeográfico para explicar unha situación territorial, partindo das
percepcións espontáneas e contrastándoas cos argumentos científicos para elaborar novas e verificables hipóteses a través de datos.

-Comprender as características xeográficas que permiten identificarnos fronte a outros individuos que viven en diferentes países do
mundo.

-Ser conscientes da inestabilidade dos medios xeográficos de Galicia, de España e de Europa e dos graves problemas producidos a
causa de actuacións incorrectas: contaminación, degradación urbana, deforestación, degradación ambiental, desertización, etc.

-Identificar e conceptualizar os diferentes elementos que configuran unha explicación xeográfica e coñecer e empregar un vocabulario
científico adecuado.



Contidos
Os contidos seleccionáronse tendo en conta o resultado das investigacións científicas, os obxectivos xerais propostos, o papel que xoga
a materia no Bacharelato e a súa relación con outras materias para poder alcanzar unha comprensión global da realidade.

Dacordo con estes criterios os contidos seleccionados tratan sobre: procesos básicos na construción do coñecemento en Xeografía, en
especial  tanto  a  causalidade  múltiple  coma  a  interacción  de  variables  ecoxeográficas  ou  os  sistemas  de  organización  territorial
resultantes; conceptos básicos que explican as paisaxes diferenciadas como clima, relevo, densidade, urbanización etc.; informacións e
datos básicos para construír os conceptos e para operar cos procesos antes descritos como datos estatísticos, imaxes xeográficas,
descricións de paisaxes, mapas a diferentes escalas etc.; técnicas de traballo que facilitan o tratamento dos datos e das informacións
detalladas anteriormente; actitudes positivas ante a forma de aprender que xeran, ó mesmo tempo, valores que foron asumidos por
tódolos españois: solidariedade ou respecto á pluralidade.

Os contidos preséntanse agrupados en bloques que non indican orde de prioridade. A súa organización e o seu desenvolvemento son
competencia dos centros, concretándose na elaboración do Proxecto Curricular de Centro e nas unidades didácticas correspondentes.

Secuenciación dos Contidos

O programa de Xeografía está estruturado en catro grandes bloques temáticos e cada un destes bloques conta, a súa vez, cunha serie
de unidades didácticas nas que se desenvolven os diferentes contidos do programa así estruturado.

A. Bloques de contidos

A continuación especifícanse os grandes bloques de coñecemento nos que se divide a materia e as unidades didácticas que que os
integran. En cada un destes bloques e unidades didácticas farase, ademais do estudio global da Península, unha referencia específica a
Galicia.

1.-FONTES, TÉCNICAS E PROCEDEMENTOS PROPIOS DA XEOGRAFÍA

-Tema introdutorio no que o alumno deberá coñecer cales son as principais fontes e técnicas empregadas pola ciencia xeográfica.



BLOQUE I: O MEDIO NATURAL E AS SÚAS PAISAXES

2.-O Relevo

2.1.-Características  xerais  do  relevo  da  Península  Ibérica.  2.2.-Evolución  xeolóxica  do  relevo  peninsular.  2.3.-Litoloxía  do  relevo
peninsular.  2.4.-As grandes unidades morfoestruturais  do relevo peninsular.  2.5.-O relevo de Galicia:  evolución xeolóxica,  litoloxía,
principais unidades do relevo galego.

3.- A diversidade climática e a vexetación.

3.1 Factores xeográficos e termodinámicos do clima. 3.2 Tipos de tempo. 3.3 Dominios climáticos: atlántico, mediterráneo, de interior, de
montaña, subtropical. 3.4 Factores da diversidade bioxeográfica. 3.5 Paisaxes vexetais: atlántico, mediterráneo, canario e de montaña..
3.6. Mapa dos climas de España. - Climogramas: análise de temperaturas, precipitacións e aridez; 3.7 Análise de cliseries: Pireneos e
Teide.

4.-As Augas

4.1.- Factores condicionantes da rede hidrográfica peninsular (climáticos, topográficos, antrópicos). 4.2.- As grandes arterias fluviais
peninsulares: principais vertentes, liñas divisorias de augas, concas hidrográficas e tipos de réximes hidrográficos. 4.3.- Importancia e
problemática  da  auga  en  España.  A  xestión  e  a  conservación  do  recurso (aproveitamento e políticas hidráulicas).

5.– As paisaxes naturais e as relacións entre natureza e     sociedade  
5.1.- A paisaxe: recurso común, interpretación e transformacións recentes. 5.2.- O patrimonio natural español e categorías de protección.
5.3.- Repercusións ambientais da acción humana:  contaminación, quecemento global, pegada ecolóxica. 5.4.- Respostas e solucións
cara a sustentabilidade.

BLOQUE II:O APROVEITAMENTO ECONÓMICO DO TERRITORIO
6.-A  Actividade Agraria

6.1.-  Os factores físicos e humanos que condicionan a actividade agropecuaria.  6.2.-  As principais  paisaxes agrarias de España:
características e diferenzas.
6.3.-A produción  agropecuaria  e  forestal  española.  Importancia  e  distribución  espacial  dos  principais  tipos  de  producións.  6.4.-
Problemas da agricultura española. 6.5.- Repercusións da pertenza a U.E. e situación actual da agricultura española. 6.6.- A ordenación



do espacio rural. 6.7.- A  actividade  agropecuaria  e  forestal  en  Galicia: producións,  problemática, tendencias.

7.- A   Actividade   Pesqueira  

7.1.-Caladoiros e produción pesqueira. 7.2.- Estrutura da actividade pesqueira. 7.3.-Problemática pesqueira e política pesqueira. 7.4.- A
pesca en Galicia: importancia deste sector produtivo, problemática e perspectivas.

9.-A Actividade Industrial

9.1.- Materias primas e fontes de enerxía. 9.2.- Etapas da industrialización española 9.3.-Factores de localización da industria española.
9.4.- Principais sectores industriais. 9.5.-As áreas industriais e os desequilibrios territoriais da industria. 9.6.- Problemas da industria
española e políticas industriais. 9.7.- A industria en Galicia: o proceso industrializador, estrutura produtiva, principais áreas industriais.

10.- Os servizos

10.1.-  O proceso  de  terciarización  da  economía  española  .  Os  desequilibrios  territoriais.  10.2.-  Importancia  e  características  dos
diferentes servizos: transporte, turismo, ocio e comercio. 10.3.- Galicia: transporte, turismo e comercio.

BLOQUE III:A POBOACIÓN E O POBOAMENTO
11.- A Poboación Española

11.1.- As fontes demográficas para o estudio da poboación española 11.2.- O movemento natural. 11.2.- Os movementos migratorios.
11.3.- A distribución da poboación. 11.4.- A estrutura da poboación española. 11.5.-Problemática actual e perspectivas de futuro. 11.6.- A
poboación galega: evolución, comportamento demográfico, estrutura, movementos migratorios, tendencias e problemática específica da
poboación galega.

12.- O Poboamento Rural e Urbano

12.1.-  O  hábitat  rural.  O  hábitat  rural  galego.  12.2.-  O  proceso  de  urbanización  (preindustrial,  industrial,  postindustrial).  12.3.-  A
morfoloxía e a estrutura das cidades españolas.  12.4.-  O sistema urbano español.  12.5.-  As novas aglomeracións urbanas 12.6.-
Problemática das cidades españolas. 12.7.- O sistema urbano galego.

BLOQUE IV: ESPAÑA E O MUNDO

13.-A Organización Territorial de España

13.1.-  Os  distintos  modelos  de  organización  territorial  de  España  ó  longo  da  Historia.  13.2.-  O  Estado  Autonómico  actual:mapa



político,institucións e competencias.  13.3.-  Os desequilibrios rexionais,  as  políticas rexionais  e a ordenación do territorio.  13.4.-  A
organización do territorio en Galicia: o proceso de comarcalización e o novo mapa comarcal.

14.- España no contexto internacional
14.1.- O proceso de integración na U.E. 14.2.- A participación nas institucións da U.E. 14.3.- España no mundo: participación no sistema
económico mundial e papel de España nas relacións internacionais.

Procedementos

Xunto cos coñecementos propios de cada unidade o alumno deberá utilizar e dominar as fontes e as técnicas propias da análise
xeográfica, a modo de orientación estas son algunhas das que corresponden a cada un dos bloques temáticos descritos:

Bloque I: O medio natural e as súas paisaxes

-Perfiles representativos e mapas físicos mudos do relevo peninsular e galego. Partindo dun perfil topográfico, ou dun mapa mudo,
deberanse identificar as unidades do relevo representadas, explicando as súas características máis salientables.

-Mapa temático do rochedo peninsular. Deberase explicar o proceso que deu lugar a esa diferenciación litolóxica, as unidades do relevo
peninsular que se corresponden con cada un destes conxuntos, a resposta destes materiais ante os empuxes tectónicos e cal é o relevo
resultante como consecuencia da acción dos axentes erosivos sobre cada tipo de rocha.

-Mapa sinóptico de superficie. Deberanse identificar os centros de acción, frontes, a estación ou estacións do ano coas que pode
corresponderse, características do tipo de tempo representado no mapa.

-Diagrama termopluviométrico.  Análise das temperaturas e precipitacións,  dominio climático ó que pertence e paisaxe bioclimática
asociada ó mesmo.

-Gráfica de réxime fluvial. Análise da evolución estacional do caudal dun río en relación co sistema de alimentación fluvial da conca,
características xerais en relación coa vertente á que pertence, aproveitamento hidráulico dese tipo de ríos.

-Mapa de formacións vexetais. Deberanse comentar as características de cada formación vexetal, as rexións bioxeográficas ás que
pertencen e a relación que existe entre estas e os grandes dominios climáticos e o relevo peninsular, tamén pode comentarse o tipo de



aproveitamentos característicos, problemática, etc.

Bloque II: o aproveitamento económico do territorio

-Análise de datos estatísticos, gráficas, mapas de símbolos, tramas. Analise da evolución e/ou situación actual dos diversos sectores
produtivos, factores explicativos, transcendencia económica, diferenzas territoriais...

-Análise de textos.

Bloque III: a poboación e o poboamento
-Gráficos e diagramas. Comentario da evolución temporal dos efectivos demográficos, factores que explican esas situacións,tendencias 
cara o futuro.

-Pirámides de poboación. Análise da estrutura demográfica, factores, evolución temporal comparando diferentes pirámides, tendencias 
cara o futuro, diferenzas entre comunidades autónomas...

-Mapas temáticos (natalidade, mortalidade, avellentamento, esperanza de vida, niveis de renda...). Explicaranse as diferenzas territoriais
observadas, as posibles causas, tendencias...

-Mapas de fluxos migratorios. Deberanse explicar cales son os fluxos principais e secundarios,a im- portancia de cada un deles, as súas
causas e consecuencias, os posibles cambios ó longo do tempo, as diferencias territoriais...

-Planos urbanos. Diferenciar na trama urbana as tres grandes etapas do proceso urbanizador, indicando os factores e axentes que en
cada momento puideron intervir neste proceso, a diferenciación dos usos do solo, problemáticas urbanísticas detectables no plano
(escaseza de zonas verdes, idoneidade da rede de transporte, etc).

-Mapas de rangos urbanos. Representación do sistema urbano español, a súa organización xerárquica,as relacións entre os diferentes
tipos e categorías de cidades dentro do sistema.
-Análise de textos. Aplicarase o esquema xeral de análise de textos.

Bloque IV: España e o Mundo

-Análise  de  secuencias  de  mapas  históricos  e  de  mapas  actuais  nos  que  se  reflictan  os  cambios  producidos  nas  divisións
administrativas da península, comentando o proceso que conduce ata a situación actual.
-Análise de textos (xurídicos, políticos, periodísticos,etc.).



Temporalización

É imprescindible secuenciar ao longo do curso os distintos temas seguindo criterios racionais de organización, como é que primeiro se
impartirá a xeografía física e logo a económica para acabar coa urbana e a demográfica. A razón de relegar a demografía ao final
obedece a criterios como é a necesidade de contar con datos económicos do sector primario, secundario e terciario para poder traballar
con gráficas de poboación ocupada e incluso para concienciar de cal é actualmente a actividade económica que xera maior incremento
das cidades, etc.

A relación de temas, exames e avaliacións segue a seguinte organización.

1ª Avaliación (1º trimestre)

1ª proba. O Relevo. Finais de outubro. Valor: 50% da nota global dos exames.

2ª proba. Diversidade climática e a vexetación. Mediados de decembro. Valor: 50 %

 2ª Avaliación ( 2º trimestre)

1ª proba. Hidrografía / Paisaxes naturais. Principios de febreiro. Valor: 50%

2ª proba. Sector primario / sector secundario. Mediados de marzo. Valor: 50%

3ª Avaliación ( 3º trimestre)

1ª proba. Sector servizos / Espazo urbano . Mediados de abril. Valor: 50%

2ª proba. Demografía / Organización territorial de España / España e a Unión Europea / Mediados de maio. Valor: 50%

Contidos Mínimos

Sinalados no apartado anterior cales son os contidos xerais da materia de Xeografía especifícanse a continuación cales son os contidos
mínimos esixibles da mesma.

O medio natural e as súas paisaxes.
Trátase de que o alumno localice e coñeza as características máis relevantes de:



1.- As formas maiores do relevo da Península Ibérica (continental y litoral) en relación cós grandes tipos de rochas (silíceas, calcarias,
arxilosas...) e os acontecementos principais da súa evolución xeolóxica (herciniano, alpino).

2.- Os grandes dominios do clima (oceánico, interior, mediterráneo, de montaña) identificando os elementos das situacións atmosféricas
como os centros de acción (anticiclóns, borrascas), masas de aire (polares, tropicais) e frontes (fríos, cálidos) en mapas de superficie e
comentando as súas con- secuencias termopluviométricas.

3.- As grandes arterias fluviais (cursos, concas e vertentes) e súa dinámica (réximes simples) en relación cos caracteres morfolóxicos e
climáticos do territorio, así como os problemas que do aproveitamento da auga en España.

4.- Os dominios bioclimáticos que articulan as variables anteriormente citadas; principais formacións vexetais (arbóreas, arbustivas) e
tipos de paisaxe resultante no contexto da Iberia Húmida, a Iberia Seca e a Iberia Árida; e as consecuencias da acción antrópica.

O aproveitamento económico do territorio.
Trátase de que o alumno distinga os diferentes sectores de actividade económica (primario,  secundario,  terciario)  en relación coa
estrutura da poboación e os recursos existentes no territorio. Iso supón que interprete:

5.- Os factores que explican a organización da explotación dos recursos agrarios (elementos, sistemas de cultivo, tipos de paisaxe) e
das principais rexións pesqueiras, analizando a problemática de ambos no marco da UE.

6.- As condicións do desenvolvemento industrial  en España e os seus contrastes espaciais: fases da industrialización, factores de
localización, desequilibrios rexionais e reconversión industrial.
7.- A articulación das actividades terciarias como elementos organizadores da canalización de bens e servizos (comercio, transporte,
comunicacións, ocio e turismo).

A poboación española e o proceso de urbanización.

Trátase de que o alumno coñeza a evolución dos efectivos humanos na súa secuencia histórica, de maneira que posúa un contexto
temporal e espacial para analizar:
8.-  A evolución  xeral  da  poboación española:  o  movemento  natural  (natalidade,  mortalidade,  fecundidade,  crecemento  vexetativo,
esperanza de vida);  os movementos migratorios internacionais e interiores (emigración, inmigración, saldo);  a distribución espacial
(densidade) e a estrutura por idade e sexo.

9.- O proceso de urbanización nas súas etapas principais (preindustrial, industrial, postindustrial) e a configuración da rede urbana.

10.-  A morfoloxía  urbana  e  súa  configuración  no  plano,  distinguindo  no  interior  da  ciudada  as  áreas  funcionais  e  históricas  que
conforman a súa paisaxe, con exemplos de Galicia.



O Territorio Español.
Trátase de que o alumno identifique e analice os cambios xerais que tiveron lugar ó longo da historia do territorio español na súa
organización territorial. Isto supón coñecer as bases do proceso histórico no que se resolveu a actual división administrativa de España,
facendo fincapé nas etapas máis significativas do mesmo (por exemplo, a Reconquista como base da diferenciación rexional de España;
o uniformismo borbónico co “Decreto de Nueva Planta”; as divisións provinciais de Javier de Burgos; os nacionalismos, a Constitución e
a España das Autonomías) e nas diferenzas actuais máis evidentes entre as Comunidades Autónomas (tamaño, poboación, carácter
histórico, capitalidade).

España no contexto da Unión Europea.
Deberá de tratarse dende o ingreso de España na UE en 1986 ata as distintas ampliacións que se foron sucedendo, coñecendo
igualmente  as  institucións  comunitarias  e  os  principais  organismos  que  deseñan,  fan  correccións  e  subvencionan  as  distintas
actividades económicas dos países, entre os que se inclúe a España.

España no Mundo.

Este apartado debe ter un tratamiento transversal nos bloques de coñecemento, de maneira que en cada uno deles se incida nos
apartados que puideran corresponder.

Conceptos básicos de cada bloque de coñecementos.

BLOQUE I NATUREZA E MEDIO AMBIENTE

TEMA 1 Diversidade xeolóxica e morfolóxica.

Aluvión/ Foz/ Litosfera/ Meseta/ Penechaira/ Somonte/ Tectónica de placas/ Esteiro/ Ría/ Tómbolo/ Zócolo/ Macizos Antigos/ Cordilleiras 
de pregamento/ Cuncas sedimentarias (14)

TEMA 2 Diversidade climática e vexetación.

Aridez/ Barlovento/ Inversión térmica/ Isóbara/ Isohieta/ Umbría/ Laurisilva/ Maquis/ Vexetación clímax/ Vexetación antrópica/ Landa (11)

TEMA 3 Diversidade hídrica

Cunca fluvial/ Estiaxe / Marisma (3).



TEMA 4 Diversidade bioxeográfica
Laurisilva / Maquis / Vexetación clímax / Vexetación antrópica (4).

TEMA 5 Riscos e problemas ambientais

Avaliación de impacto ambiental/ Ecosistema / Efecto invernadoiro / Paisaxe (4)

BLOQUE II. TERRITORIO E ACTIVIDADES ECONÓMICAS

TEMA 1 Cambios e permanencias no sector primario

Acuicultura/ Agricultura ecolóxica/ Denominación de orixe/ Desagrarización/ Explotación intensiva / Política Agrícola Común (PAC)/ 
Política Pesqueira Comunitaria (PPC)/ Silvicultura / Transxénicos. (9)
TEMA 2 A reestruturación dos espazos industriais.
Economías de escala/ Enerxías renovables/ Difusión industrial/ Fondos estruturais/ Subcontratación/ Industrias verdes/ Materias primas 
estratéxicas / Parque tecnolóxico. (8)

TEMA 3 España unha economía de servizos.

Balanza de pagamentos/ Economía somerxida/ Ecoturismo/ Franquicia/ Plan Estratéxico de Infraestruturas do Transporte (PEIT)/ Taxas 
aeroportuarias/ Tour operadores. (7)

BLOQUE III A POBOACIÓN E URBANIZACIÓN

TEMA 1 A poboación española.
Poboación Activa, Esperanza de Vida, Réxime Demográfico, Censo de Poboación, Saldo Migratorio, Taxa de Fecundidade, Transición 
Demográfica, Padrón Municipal. (8)

TEMA 2 O sistema urbano.

Área suburbana/ Área metropolitana/ Cualificación do solo/ Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOU) / Unidade Veciñal de Absorción 
(UVA)/ Xentrificación. (6)

BLOQUE IV A ORGANIZACIÓN POLÍTICA-ADMINISTRATIVA ESPAÑOLA, CONTRASTES E POLÍTICAS REXIONAIS.



TEMA 1 Organización político-administrativa actual española.

Parroquia, Municipio, Provincia, Comunidade Autónoma, Estatuto de autonomía (5).

BLOQUE V. ESPAÑA EN EUROPA E NO     MUNDO  

TEMA 1 Unión Europea. 
TEMA 2 España no mundo.
Comisión europea, Movementos antiglobalización, Obxectivos do Milenio, Xeopolítica (4).

Contribución da disciplina de Xeografía de España a consecución de competencias base

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

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

A continuación concrétanse algunhas maneiras nas que a Xeografía contribúe á adquisición das competencias clave.
- Comunicación lingüística. A Xeografía colabora na comprensión de textos orais e escritos; na expresión oral e escrita; e no respecto
ás normas de comunicación. Así, o alumnado deberá adquirir e utilizar con propiedade a terminoloxía da materia. Deberá ser capaz de
comprender  textos orais  e  escritos de temática xeográfica,  e  expresar  os contidos xeográficos utilizando adecuadamente as estruturas
lingüísticas e as normas ortográficas e gramaticais. E deberá asumir as normas de comunicación en contextos variados: respectar a quenda
de palabra, escoitar con atención o interlocutor, etc. Con este fin realízanse tarefas como a lectura comprensiva e o comentario de textos; a
definición de termos e a elaboración de definicións; a descrición de imaxes; as redaccións, exposicións e presentacións orais; a participación
nas actividades da aula e en debates; a elaboración de informes e traballos, etc.
- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.  A Xeografía contribúe de forma esencial  a tomar
conciencia  dos  cambios  producidos  polas  persoas  no  contorno  e  a  fomentar  o  coidado  ambiental  e  dos  seres  vivos,  promovendo  o
compromiso co uso responsable dos recursos e o desenvolvemento sostible. Para iso formula numerosas actividades encamiñadas á toma
de conciencia dos problemas ambientais e á busca e aprecio das solucións para abordalos, como a análise de datos, imaxes e textos; a



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

- Competencia  dixital.  A Xeografía  promove  a  capacidade  de  buscar,  seleccionar,  utilizar  e  avaliar  criticamente  a  información
procedente de medios dixitais; a elaboración de información propia a partir da información obtida; e a súa transmisión utilizando diversas
canles de comunicación audiovisual. Entre as actividades que fomentan esta competencia encóntranse as investigacións ou indagacións; e o
uso das novas tecnoloxías para facilitar o traballo xeográfico e a vida diaria: realización de cálculos, gráficos e mapas; obtención de imaxes;
creación de simulacións co fin de adoptar decisións con repercusións espaciais, etc.
- Competencia de aprender a aprender. Promóvese desde a Xeografía mediante o desenvolvemento de estratexias que favorezan a
comprensión dos seus contidos, como a realización de esquemas, sínteses, cadros comparativos, eixes cronolóxicos, organigramas, fichas e
mapas conceptuais. Ademais, desde a materia foméntanse actitudes que favorecen a aprendizaxe autónoma, a iniciativa, a creatividade e o
espírito crítico; a toma de conciencia dos procesos de aprendizaxe; e a autoavaliación da consecución dos obxectivos de aprendizaxe.
- Competencias sociais e cívicas. A Xeografía impulsa a educación cívica, aplicando os dereitos e deberes da convivencia cidadá ao
contexto escolar. Con este fin fomenta a relación cos demais; aprender a comportarse; o recoñecemento da riqueza e da diversidade das
opinións  alleas;  e  o  desenvolvemento  do  compromiso  social  manifestado  na  preocupación  polos  espazos  e  os  grupos  sociais  máis
desfavorecidos. Entre as actividades propostas atópanse a participación activa na aula; o traballo en grupo para a realización de actividades;
e os traballos de campo, que promoven a solidariedade, a responsabilidade, a colaboración e o respecto ás opinións alleas.
- O sentido da iniciativa e o espírito emprendedor.  A Xeografía colabora en desenvolver a autonomía persoal;  a constancia no
traballo, asumindo responsabilidades e superando as dificultades; a capacidade de liderado, suxerindo iniciativas e fomentando as actitudes
relacionadas coa organización, a planificación, co deseño, coa valoración, a avaliación, a coordinación de tarefas e tempos e a negociación; e
co desenvolvemento da creatividade e do emprendemento, propoñendo novas ideas ou actividades.
- A conciencia e expresións culturais.  A Xeografía fomenta a valoración das manifestacións culturais propias e alleas nas súas
distintas vertentes (natural, monumental, etc.); e o aprecio da multiculturalidade de persoas e espazos xeográficos. Tamén promove o gusto



pola creatividade e pola estética na vida cotiá, manifestadas na elaboración de traballos, murais, presentacións, caderno de traballo, etc.
Para valorar o grao de adquisición das competencias clave establécense estándares de aprendizaxe avaliables.

CONTIDOS POR UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES /
COMPETENCIAS CLAVE

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
(CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Bloque 1. A xeografía e o estudo do espazo xeográfico

B1.1.  Concepto de xeografía. Métodos
e ferramentas propias da disciplina.

B1.1.  Recoñecer  a  peculiaridade  do
coñecemento  xeográfico  utilizando
as súas ferramentas de análise e os
seus procedementos.

XHB1.1.1.  Describe  a  finalidade  do
estudo da xeografía, e as principais
ferramentas  de  análise  e  os  seus
procedementos. 

CMCCT

CAA

CCL

CD

B1.2.  Características  do  espazo
xeográfico.  Concepto  de  paisaxe
como resultado da interacción entre
factores  naturais  e  culturais.
Desenvolvemento sustentable.

B1.2.  Identificar  o  espazo  xeográfico
como  tal  nas  súas  diversas
ocupacións,  entendéndoo  como
centro  de  relacións  humanas  e
sociais.

XHB1.2.1.  Identifica  as  paisaxes
xeográficas.

CMCCT

CAA

CCL

XHB1.2.2.  Enumera  e  describe  as
características  das  paisaxes
xeográficas. 

CMCCT

CAA

B1.3. Representación gráfica do espazo
xeográfico a distintas escalas. 

B1.3.  Distinguir  e analizar  os tipos de
planos  e  mapas  con  diferentes
escalas,  identificándoos  como
ferramentas  de  representación  do
espazo xeográfico

XHB1.3.1.  Utiliza  adecuadamente  as
ferramentas  características  da
ciencia xeográfica.

CMCCT

CAA

CD



Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

B1.4. Planos e mapas: compoñentes e
análise. O mapa topográfico nacional
a escala 1:50.000.

B1.4.  Analizar  e  comentar  o  mapa
topográfico nacional E: 1/50.000.

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

CD

B1.5. Técnicas cartográficas. B1.5. Deseñar e comparar mapas sobre
espazos  xeográficos  próximos
utilizando  os  procedementos
característicos. 

XHB1.5.1.  Identifica nunha paisaxe as
diferenzas  entre  paisaxe  natural  e
cultural. 

CMCCT

CAA

CCL

CD

B1.6.  Obtención  e  interpretación  da
información  cartográfica.  Imaxes  de
satélite.

B1.6.  Procurar,  seleccionar  e  elaborar
información  de  contido  xeográfico
obtida  de  fontes  diversas,  e
presentala de xeito adecuado.

XHB1.6.1. Analiza e extrae conclusións
da  observación  dun  plano  e  dun
mapa, comentando as características
do espazo xeográfico.

CMCCT

CAA

CCL

CD

Bloque 2. O relevo español: a súa diversidade xeomorfolóxica

B2.1.  España  e  a  súa  singularidade
xeográfica: unidade e diversidade.

B2.1.  Distinguir  as  singularidades  do
espazo  xeográfico  español
establecendo  os  aspectos  que  lle
confiren unidade e os elementos que
ocasionan diversidade.

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

B2.2.  Relevo  español:  diversidade
xeomorfolóxica.  Localización  dos
principais accidentes xeográficos.

B2.2.  Describir  os  trazos  do  relevo
español,  situando  e  analizando  as
súas unidades de relevo.

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

B2.3.  Evolución  xeolóxica  do  territorio
español  como  conformadora  das
diferentes morfoestruturas.

B2.3.  Definir  o  territorio  español
subliñando  as  diferenzas  das
unidades morfoestruturais.

XHB2.3.1.  Enumera  e  describe  os
principais  trazos  do  relevo  de
España.

CMCCT

CAA

CCL

B2.4.  Litoloxía  peninsular  e  insular  e B2.4. Diferenciar a litoloxía de España, XHB2.4.1.  Clasifica  as  unidades  do CMCCT



Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

formas de modelaxe. incidindo nas súas características e
na modelaxe.

relevo  español  segundo  as  súas
características xeomorfolóxicas.

CAA

CCL

B2.5.  Identificación  das  unidades  do
relevo español peninsular e insular, e
os trazos de cada unha.

B2.5.  Utilizar  correctamente  o
vocabulario  específico  da
xeomorfoloxía.

XHB2.5.1. Describe sumariamente nun
mapa  a  evolución  xeolóxica  e  a
conformación do territorio español.

CMCCT

CAA

CCL

CD

B2.6.  Corte  topográfico:  realización  e
análise.

B2.6.  Procurar  e  seleccionar
información  do  relevo  obtido  de
fontes  diversas  (bibliográficas,
cartográficas, internet ou traballos de
campo),  e  presentala  de  xeito
adecuado  sinalando  os
condicionamentos que o relevo pode
impor. 

XHB2.6.1. Realiza un corte topográfico
e explica o relevo que reflicte.

CMCCT

CAA

CCL

CD

B2.7.  Concepto  de  solo.  Os  solos  en
España: variedade edáfica e as súas
características.

B2.7.  Identificar  as  características
edáficas dos solos.

XHB2.7.1.  Enumera  e  describe  os
elementos constitutivos dos tipos de
solo de España.

CMCCT

CAA

CCL

XHB2.7.2.  Localiza  nun  mapa  de
España  os  tipos  de  solos
peninsulares e insulares.

CMCCT

CAA

CCL

CD

Bloque 3. A diversidade climática e a vexetación 

B3.1.  Clima  e  tempo  atmosférico.
Factores  xeográficos,  dinámica
atmosférica e elementos do clima.

B3.1. Sinalar nun mapa de España os
dominios climáticos. 

XHB3.1.1. Localiza os climas nun mapa
de España.

CMCCT

CA

CD

B3.2. Dominios climáticos españois: as
súas características e representación
en climogramas.

B3.2. Distinguir os climas en España e
comentar  as  súas  características,
sinalando os factores e os elementos
que os compoñen, para diferencialos.

XHB3.2.1.  Describe  e  compara  os
climas  en  España,  enumerando  os
factores  e  os  elementos
característicos.

CMCCT

CAA

CCL



Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

CD

B3.3.  Dominios  climáticos  españois:
factores limitantes.

B3.3. Distinguir os climas en España e
a  súa  representación  en
climogramas.

XHB3.3.1.  Representa  e  comenta
climogramas  específicos  de  cada
clima.

CMCCT

CAA

CCL

CD

B3.4.  Variabilidade  climática.
Temperatura e precipitación.

B3.4.  Comentar  a  información
climatolóxica  que  se  deduce
utilizando mapas de temperaturas ou
precipitacións de España. 

XHB3.4.1.  Comenta  as  características
dos  climas  españois  a  partir  dos
seus climogramas representativos.

CMCCT

CAA

CCL

CD

B3.5.  Situacións  sinópticas  e  tipos  de
tempo atmosférico en España.

B3.5.  Analizar  os  tipos  de  tempo
atmosférico en España utilizando os
mapas de superficie e de altura.

XHB3.5.1. Enumera os trazos dos tipos
de tempo atmosférico reflectidos nas
estacións climatolóxicas.

CMCCT

CAA

CCL

CD

XHB3.5.2.  Identifica  e  interpreta  nun
mapa  do  tempo  os  elementos  que
explican  os  tipos  de  tempo
atmosférico. 

CMCCT

CAA

CCL

CD

B3.6.  Mapas  do  tempo,  altura  e
superficie: análise e interpretación.

B3.6.  Interpretar  un  mapa  do  tempo
aplicando as características dos tipos
de tempo peninsulares ou insulares.

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

B3.7.  Escenarios  de  cambio  climático
en  diferentes  dominios  do  territorio
peninsular e insular.

B3.7.  Obter  e  seleccionar  información
de  contido  xeográfico  relativo  á
diversidade  climática  de  España
utilizando as fontes dispoñibles, tanto
de  internet  como  de  medios  de

XHB3.7.1.  Analiza  como  afecta  a
España o cambio climático.

CMCCT

CAA

CCL

CD



Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

comunicación social, ou bibliografía. XHB3.7.2.  Extrae  conclusións
ambientais,  utilizando  gráficas  e
estatísticas que reflicten as chuvias
torrenciais. 

CMCCT

CAA

CCL

CD

B3.8.  Factores  xeográficos  e
características  da  vexetación.
Rexións bioxeográficas.

B3.8. Identificar as rexións vexetais. XHB3.8.1.  Identifica  nun  mapa  os
dominios  vexetais,  e  describe  e
comenta as súas características.

CMCCT

CAA

CCL

CD

B3.9. Formacións vexetais españolas e
a  súa  distribución.  Análise  de
cliseries de vexetación.

B3.9.  Diferenciar  razoadamente  as
formacións vexetais españolas.

XHB3.9.1.  Ante  unha  paisaxe  natural,
identifica as formacións vexetais que
aparezan.

CMCCT

CA

CD

XHB3.9.2.  Analiza razoadamente unha
cliserie.

CMCCT

CAA

CCL

CD

Bloque 4. A hidrografía

B4.1. Diversidade hídrica da península
e  das  illas.  Principais  elementos
hídricos nas paisaxes.

B4.1. Explicar a diversidade hídrica da
Península  Ibérica  e  nas  illas,
enumerando  e  localizando  os  tipos
de elementos hídricos que se poden
percibir coa observación da paisaxe.

XHB4.1.1. Explica a diversidade hídrica
en España.

CMCCT

CAA

CCL

CD

B4.2. Vertentes hidrográficas. Principais
cuncas fluviais peninsulares.

B4.2.  Describir  as  cuncas  fluviais
españolas  situándoas  nun  mapa  e
enumerando as súas características.

XHB4.2.1.  Localiza  nun  mapa  de
España as principais cuncas fluviais.

CMCCT

CAA

CCL

CD

B4.3. Réximes fluviais predominantes. B4.3. Identificar os réximes fluviais máis
característicos.

XHB4.3.1.  Relaciona  os  réximes
hídricos  dos  cursos  fluviais  coas
posibilidades  de  aproveitamento
hídrico en España.

CMCCT

CAA

B4.4. Zonas húmidas en España. B4.4.  Enumerar  as zonas  húmidas  de XHB4.4.1. Localiza nun mapa as zonas CMCCT



Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

España,  localizalas  nun  mapa  e
comentar as súas características.

húmidas  españolas,  e  debate  un
aspecto  de  actualidade  sobre  este
tema.

CAA

CCL

CD

B4.5.  Aproveitamento  dos  recursos
hídricos:  incidencia  da  seca  e  das
chuvias torrenciais.

B4.5.  Analizar  o  aproveitamento  dos
recursos  hídricos  en  España,
incluíndo as características de seca e
das chuvias torrenciais do clima. 

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

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

B4.6. Augas subterráneas. B4.6.  Obter  e  seleccionar  información
de  contido  xeográfico  relativo  á
hidroloxía  española,  incidindo  na
explotación das augas subterráneas,
utilizando  distintas  fontes  de
información.

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

Bloque 5. As paisaxes naturais e as relacións entre natureza e sociedade

B5.1. Paisaxes naturais españolas. B5.1. Describir e reflectir nun mapa as
paisaxes  naturais  españolas,
identificando os seus trazos.

XHB5.1.1.  Distingue  as  características
dos grandes conxuntos paisaxísticos
españois.

CMCCT

CAA

CCL

CD

XHB5.1.2.  Localiza  no  mapa  as
paisaxes  naturais  españolas  e
identifica as súas características.

CMCCT

CAA

CCL

CSC



Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

B5.2. Influencia do medio na actividade
humana.  Políticas  favorecedoras  do
patrimonio natural.

B5.2.  Relacionar  o  medio  natural  coa
actividade  humana,  describindo
casos de modificación do medio polo
ser humano.

XHB5.2.1.  Identifica  e  formula  os
problemas  suscitados  pola
interacción  entre persoa e natureza
sobre as paisaxes.

CMCCT

CAA

CCL

CSC

XHB5.2.2.  Analiza  algún  elemento
lexislador  correctivo  da  acción
humana sobre a natureza.

CMCCT

CAA

CCL

CSC 

B5.3. Os medios humanizados e a súa
interacción  no  espazo  xeográfico.
Paisaxes culturais.

B5.3.  Describir  os  espazos
humanizados  e  enumerar  os  seus
elementos constitutivos. 

XHB5.3.1.  Diferencia  as  paisaxes
humanizadas das naturais.

CMCCT

CAA

CCL

B5.4.  Aproveitamento  sustentable  do
medio físico.

B5.4.  Obter  e  seleccionar  información
de  contido  xeográfico  relativo  ás
paisaxes  naturais  e  as  relacións
entre  natureza  e  sociedade,
utilizando  fontes  en  que  estea
dispoñible, tanto en internet como en
bibliografía  ou  medios  de
comunicación social. 

XHB5.4.1.  Selecciona e analiza novas
xornalísticas ou imaxes nas que se
perciba  a  influencia  do  medio  na
actividade humana.

CMCCT

CAA

CCL

CD

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

CD

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

CD

B5.5. Variedades de paisaxes naturais. B5.5. Comparar imaxes das variedades
de paisaxes naturais.

XHB5.5.1.  Diferencia  as  paisaxes
naturais españolas a partir de fontes
gráficas  e  comenta  imaxes
representativas  de  cada  unha  das
variedades  de  paisaxes  naturais
localizadas  en  medios  de

CMCCT

CAA

CCL

CD



Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

comunicación  social,  internet  ou
outras fontes bibliográficas.

Bloque 6. A poboación española

B6.1.  Fontes  para  o  estudo  da
poboación.  Procedementos  de
análise en demografía.

B6.1. Identificar as fontes para o estudo
da  poboación  establecendo  os
procedementos que permiten estudar
casos concretos.

XHB6.1.1.  Utiliza  as  ferramentas  de
estudo da poboación.

CMCCT

CAA

CD

B6.2. Evolución histórica. B6.2.  Comentar  gráficos  e  taxas  que
amosen  a  evolución  da  poboación
española.

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

XHB6.2.2.  Distingue  as  pirámides  de
poboación  na  súa  evolución
histórica.

CMCCT

CAA

CCL

CD

B6.3.  Movementos  naturais  de
poboación.

B6.3.  Caracterizar  a  poboación
española  identificando  os
movementos naturais.

XHB6.3.1. Aplica a teoría da transición
demográfica ao caso español. 

CMCCT

CAA

CCL

CD

XHB6.3.2.  Elixe  datos  e  taxas
demográficas  que  amosen  a
configuración  da  poboación  dun
territorio.

CMCCT

CAA

CCL

CD

B6.4.  Distribución  territorial  da
poboación.

B6.4.  Diferenciar  a  densidade  de
poboación  no  espazo  peninsular  e
insular,  explicando a distribución  de
poboación.

XHB6.4.1.  Comenta  o  mapa  da
densidade  de  poboación  actual  en
España.

CMCCT

CAA

CCL

CD



Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

B6.5. Migracións. B6.5.  Explicar  a  distribución  da
poboación española identificando as
migracións.

XHB6.5.1.  Explica  os  procesos
migratorios  antigos  que  afectan  a
España.

CMCCT

CAA

CCL

CD

XHB6.5.2.  Identifica  e  analiza  as
migracións recentes.

CMCCT

CAA

CCL

CD

XHB6.5.3.  Explica  as  relacións  entre
comunidades autónomas en relación
coas migracións interiores.

CMCCT

CAA

CCL

CD

B6.6.  Mapa  da  distribución  da
poboación española.

B6.6.  Analizar  a  poboación  das
comunidades autónomas, definindo a
súa  evolución  e  a  problemática  de
cada unha.

XHB6.6.1.  Compara  e  comenta  a
poboación das rexións que medran e
as que diminúen a súa poboación.

CMCCT

CAA

CCL

CD

B6.7. Mapa de densidade da poboación
española.

B6.7. Comentar un mapa da densidade
de poboación de España, analizando
a súa estrutura.

XHB6.7.1.  Analiza  un  gráfico  da
estrutura da poboación española.

CMCCT

CAA

CCL

CD

B6.8.  Conformación  do  espazo
demográfico  actual.  Definición  e
cálculo de taxas demográficas. 

B6.8.  Analizar  as  pirámides  de
poboación  das  comunidades
autónomas,  incidindo  no  caso
galego,  e  comentar  as  súas
peculiaridades.

XHB6.8.1.  Resolve  problemas  de
demografía  referidos  ao  cálculo  de
taxas de poboación.

CMCCT

CAA

CCL

CD

B6.9. Diversidades rexionais. Estrutura,
problemática  actual  e  posibilidades
de  futuro  da  poboación  española.
Realidade demográfica galega.

B6.9.  Explicar  as  perspectivas  de
poboación española e a ordenación
do territorio. 

XHB6.9.1.  Selecciona  e  analiza
información sobre as perspectivas de
futuro da poboación española. 

CMCCT

CAA

CCL

CD



Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

B6.10.  Ordenación  do  territorio.  Peso
do factor demográfico.

B6.10. Obter e seleccionar información
de  contido  demográfico  utilizando
fontes en que estea dispoñible, tanto
en internet  como  noutras  fontes  de
información.

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

Bloque 7. O espazo rural e as actividades do sector primario

B7.1.  Peso  das  actividades
agropecuarias, forestais e pesqueiras
no PIB. Poboación activa.

B7.1.  Describir  as  actividades
agropecuarias  e  forestais,
especificando  as  características  de
España.

XHB7.1.1.  Identifica  as  actividades
agropecuarias e forestais.

CMCCT

CAA

CCL

CD

XHB7.1.2. Diferencia as actividades do
sector  primario  doutras  actividades
económicas.

CCL

CAA

CD

B7.2. Aspectos naturais e históricos que
explican os factores agrarios.

B7.2. Distinguir as paisaxes agrarias, a
súa morfoloxía e as súas estruturas,
establecendo as súas características.

XHB7.2.1.  Sitúa  nun  mapa  a
distribución  dos  principais
aproveitamentos agrarios. 

CMCCT

CAA

CCL

CD

XHB7.2.2.  Achega  os  aspectos  do
pasado  histórico  que  incidiron  nas
estruturas agrarias españolas.

CAA

CCL

B7.3.  Elementos  que  conforman  as
paisaxes agrarias. Paisaxes agrarias
de España: características.

B7.3.  Analizar  adecuadamente  unha
paisaxe rural distinguindo o terreo de
labor, os bosques e o hábitat.

XHB7.3.1.  Selecciona  e  comenta
imaxes  que poñen de  manifesto as
características das paisaxes agrarias
españolas.

CMCCT

CAA

CCL

CD

B7.4.  Estrutura  da  propiedade  e
tenencia da terra.

B7.4.  Comprender  a  evolución  da
estrutura da propiedade e identificar
formas de tenza da terra.

XHB7.4.1.  Define  historicamente,  de
forma  sumaria,  a  estrutura  da
propiedade

CMCCT

CAA

CCL

CD



Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

B7.5.  Explotacións  agrarias:
características.  Tipos de agricultura:
coexistencia de formas avanzadas e
tradicionais.  Transformacións
agroindustriais.

B7.5. Explicar o sector agrario español
tendo en conta as súas estruturas da
propiedade e  as características  das
súas explotacións.

XHB7.5.1.  Identifica  e  analiza  as
características das paisaxes agrarias
españolas.

CMCCT

CAA

CCL

CD

B7.6.  Políticas  de  reforma  agraria.
Situación  española  do  sector  no
contexto da Unión Europea. Política
Agraria Común (PAC).

B7.6.  Explicar  a  situación  do  sector
agrario  español  tendo  en  conta  o
contexto  europeo  e  as  políticas  da
Unión Europea.

XHB7.6.1. Achega datos ou gráficos de
aspectos estruturais que expliquen o
dinamismo dun sector agrario dado.

CMCCT

CAA

CCL

CD

XHB7.6.2. Comenta textos xornalísticos
que expliquen a  situación  española
na PAC.

CCL

CAA

B7.7.  Actividade  pesqueira:
localización,  características  e
problemas.  Análise  dos  aspectos
físicos e humanos que conforman o
espazo pesqueiro. Caso galego.

B7.7. Analizar a actividade pesqueira, e
definir  as  súas  características  e  os
seus problemas.

XHB7.7.1. Establece as características
e  as  peculiaridades  da  actividade
pesqueira española e galega.

CMCCT

CAA

CCL

CD

XHB7.7.2.  Selecciona e analiza novas
xornalísticas  que  tratan  problemas
pesqueiros e identifica a súa orixe. 

CCL

CAA

B7.8.  Silvicultura:  características  e
desenvolvemento no territorio.

B7.8.  Obter  e  seleccionar  información
de  contido  xeográfico  relativo  ao
espazo rural,  silvícola ou pesqueiro,
utilizando  fontes  dispoñibles  en
internet, en medios de comunicación
social ou na bibliografía.

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

Bloque 8. As fontes de enerxía e o espazo industrial

B8.1.  Proceso  de  industrialización
español:  características  e  breve
evolución histórica.

B8.1.  Analizar  o  proceso  de
industrialización  español
establecendo  as  características
históricas que conducen á situación
actual.

XHB8.1.1.  Selecciona  e  analiza
información sobre os problemas e a
configuración da industria española.

CMCCT

CAA

CCL

CD



Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

XHB8.1.2.  Establece  un  eixe
cronolóxico para explicar a evolución
histórica  da  industrialización
española.

CCL

CAA

CMCCT

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

B8.2.  Localización  das  fontes  de
enerxía en España.

B8.2. Relacionar as fontes de enerxía e
a  industrialización,  e  describir  as
súas consecuencias en España.

XHB8.2.1.  Relaciona  o  nacemento  da
industria  e  a  localización  de  fontes
de  enerxía  e  materias  primas  en
España. 

CMCCT

CAA

CCL

CDC

B8.3.  Achega  ao  PIB  da  industria.
Poboación  activa.  Deficiencias  e
problemas  do  sector  industrial
español.

B8.3. Coñecer os factores da industria
en España.

XHB8.3.1.  Enumera  as  características
da  industria  española  e  as  súas
diferenzas rexionais. 

CMCCT

CAA

CCL

CD

XHB8.3.2.  Confecciona  e  analiza
gráficas e estatísticas que expliquen
as producións industriais.

CMCCT

CAA

CCL

CD

B8.4.  Elementos  das  paisaxes
industriais. Tipoloxías de paisaxes.

B8.4.  Identificar  e  comentar  os
elementos  dunha  paisaxe  industrial
dada.

XHB8.4.1. Analiza e comenta paisaxes
de espazos industriais.

CMCCT

CAA

CCL

CD

B8.5.  Rexións  industriais  e  eixes  de
desenvolvemento  de  España:
importancia  das  políticas  territoriais
no  sector.  Planificación  e

B8.5.  Describir  os  eixes  de
desenvolvemento industrial sobre un
mapa,  establecendo  as  súas
características e as posibilidades de

XHB8.5.1.  Sinala  nun  mapa  os
asentamentos  industriais  máis
importantes,  distinguindo  entre  os
sectores industriais. 

CCL

CD

CAA



Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

perspectivas de futuro. rexeneración e cambio no futuro. XHB8.5.2.  Localiza  e  describe  as
rexións  industriais  e  os  eixes  de
desenvolvemento industrial.

CCL

CAA

CD

XHB8.5.3.  Describe os eixes ou focos
de desenvolvemento industrial, e as
súas perspectivas de futuro.

CMCCT

CAA

CCL

CD

B8.6.  Influencia  da  política  da  Unión
Europea  na  configuración  da
industria española. 

B8.6.  Obter  e  seleccionar  información
de  contido  xeográfico  relativo  ao
espazo  industrial  español  e  a
influencia  nel  da  política  industrial
europea,  utilizando  fontes  en  que
estea  dispoñible,  tanto  en  internet,
como na bibliografía ou nos medios
de comunicación.

XHB8.6.1.  Describe  as  políticas
industriais da Unión Europea e a súa
influencia nas españolas.

CMCCT

CAA

CCL

CD

Bloque 9. O sector servizos

B9.1.  Terciarización  da  economía
española:  influencia  no  PIB.
Poboación activa do sector terciario.

B9.1.  Analizar  a  terciarización  da
economía española establecendo as
súas características e a influencia no
produto  interior  bruto,  e  utilizar
correctamente  a  terminoloxía  do
sector servizos.

XHB9.1.1.  Identifica  as  características
do sector terciario español.

CMCCT

CAA

CCL

CD

B9.2.  Análise  dos  servizos  e
distribución no territorio.

B9.2.  Identificar  a  presenza  dos
servizos  no  territorio,  analizando  a
súa  distribución  e  o  impacto  no
medio.

XHB9.2.1.  Explica  a  incidencia  do
sector  servizos  para  a  economía
española.

CMCCT

CAA

CCL

CD

B9.3.  Sistema  de  transportes  en
España. Impacto das infraestruturas
sobre o espazo xeográfico.

B9.3.  Explicar o sistema de transporte
en  España,  distinguindo  a
articulación territorial que configura.

XHB9.3.1.  Describe  como se articulan
os  medios  de  comunicación  máis
importantes  de  España  (ferrocarrís,
estradas, portos e aeroportos).

CMCCT

CAA

CCL

CD



Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

XHB9.3.2. Comenta sobre un mapa de
transportes  a  transcendencia  que
este  sector  ten  para  articular  o
territorio.

CMCCT

CAA

CCL

CD

XHB9.3.3.  Describe  e  analiza  mapas
que  reflictan  un  sistema  de
transporte determinado.

CMCCT

CAA

CCL

CD

XHB9.3.4.  Distingue  nun  mapa  os
principais  nodos  de  transporte
español.

CMCCT

CAA

CCL

CD

XHB9.3.5.  Resolve  problemas
formulados  nun  caso  específico
sobre vías de comunicación no noso
país.

CMCCT

CAA

CCL

CD

B9.4.  Desenvolvemento  comercial:
características,  evolución  e
distribución territorial.

B9.4.  Describir  o  desenvolvemento
comercial  e  a  ocupación  territorial
que  impón,  e  establecer  as  súas
características.

XHB9.4.1.  Comenta  gráficas  e
estatísticas  que  expliquen  o
desenvolvemento comercial.

CMCCT

CAA

CCL

CD

B9.5. Espazos turísticos: características
e evolución.

B9.5.  Localizar  nun mapa os espazos
turísticos,  e  enumerar  as  súas
características  e  as  desigualdades
rexionais.

XHB9.5.1.  Analiza  e  explica  as
desigualdades do espazo turístico.

CMCCT

CAA

CCL

CD

B9.6.  Outras  actividades  terciarias:
sanidade,  educación,  finanzas  e
servizos públicos.

B9.6.  Obter  e  seleccionar  información
de  contido  xeográfico  relativo  á
actividade  ou  ao  espazo  do  sector
servizos español, utilizando fontes en
que  estea  dispoñible,  tanto  en

XHB9.6.1.  Comenta  gráficas  e
estatísticas  que  expliquen  o
desenvolvemento turístico español.

CMCCT

CAA

CCL

CD



Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

internet como na bibliografía ou nos
medios de comunicación social. 

XHB9.6.2.  Explica  como  articulan  o
territorio outras actividades terciarias.

CMCCT

CAA

CCL

CD

XHB9.6.3.  Analiza  e  comenta  imaxes
do espazo destinado a  transportes,
comercial  ou  outras  actividades  do
sector servizos. 

CMCCT

CAA

CCL

CD

B9.7.  Transformacións  das  paisaxes
nas zonas turísticas. Caso do litoral.

B9.7.  Identificar  e  comentar  unha
paisaxe  transformado  por  unha
importante zona turística.

XHB9.7.1. Confecciona esquemas para
analizar  a  influencia  do  sector
servizos na economía e no emprego
en España,  a  partir  de  imaxes  que
reflictan  o  seu  impacto  nunha
paisaxe.

CMCCT

CAA

CCL

CD

CSC

Bloque 10. O espazo urbano

B10.1.  Concepto  de  cidade  e  a  súa
influencia na ordenación do territorio.

B10.1. Definir a cidade. XHB10.1.1.  Define  cidade  e  achega
exemplos.

CMCCT

CAA

CCL

B10.2.  Morfoloxía e estrutura urbanas.
Análise socioeconómica e política a
través do plano da cidade.

B10.2.  Analizar  e  comentar  planos  de
cidades,  distinguindo  os  seus
trazados.

XHB10.2.1.  Analiza  e  explica  o  plano
da cidade máis próxima ao lugar de
residencia, ou a máis significativa.

CMCCT

CAA

CCL

CD

B10.3.  Planificacións  urbanas.
Instrumentos do planeamento.

B10.3.  Identificar  o  proceso  de
urbanización  e  enumerar  as  súas
características  e  as  planificacións
internas.

XHB10.3.1. Identifica as características
do proceso de urbanización.

CMCCT

CAA

CCL

XHB10.3.2. Explica e propón exemplos
de procesos de planificación urbana.

CAA

CCL



Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

B10.4.  Características  do  proceso  de
urbanización. Áreas de influencia.

B10.4.  Analizar  a  morfoloxía  e  a
estrutura  urbana,  e  extraer
conclusións da pegada da historia e
a súa expansión espacial, reflexo da
evolución  económica  e  política  da
cidade.

XHB10.4.1. Sinala a influencia histórica
no plano das cidades españolas.

CMCCT

CAA

CCL

CD

XHB10.4.2. Explica a morfoloxía urbana
e  sinala  as  partes  dunha  cidade
sobre un plano desta.

CCL

CD

CAA

B10.5.  Características  da  paisaxe
urbana.

B10.5.  Analizar  e  comentar  unha
paisaxe urbana.

XHB10.5.1.  Comenta  unha  paisaxe
urbana a partir dunha fonte gráfica.

CMCCT

CAA

CCL

CD

XHB10.5.2.  Selecciona  e  analiza
imaxes que expliquen a morfoloxía e
a  estrutura  urbana  dunha  cidade
coñecida.

CMCCT

CAA

CCL

CD

B10.6.  Usos  do  solo  urbano.
Ordenación territorial.

B10.6.  Identificar  o  papel  das  cidades
na ordenación do territorio.

XHB10.6.1.  Explica  a  xerarquización
urbana española.

CMCCT

CAA

CCL

B10.7.  Rede  urbana  española.
Características  do  proceso  de
crecemento espacial das cidades. 

B10.7.  Describir  a  rede  urbana
española  e  comentar  as  súas
características. 

XHB10.7.1.  Describe  e  analiza  as
influencias mutuas entre a cidade e o
espazo que a rodea.

CMCCT

CAA

CCL

B10.8.  Sistema  urbano  español:
desenvolvemento  sustentable.
Cidades saudables. O territorio como
recurso.

B10.8.  Obter,  seleccionar  e  analizar
información  de  contido  xeográfico
relativo  ao  espazo  urbano  español,
utilizando  fontes  en  que  estea
dispoñible,  en  internet,  nos  medios
de  comunicación  social  ou  na
bibliografía.

XHB10.8.1. Selecciona e analiza novas
xornalísticas  que  amosen  a
configuración  e  a  problemática  do
sistema urbano español.

CMCCT

CAA

CCL

CD



Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Bloque 11. Formas de organización territorial

B11.1.  Organización  territorial  de
España.

B11.1.  Describir  a  organización
territorial  española  analizando  a
estrutura local, autonómica e estatal.

XHB11.1.1.  Localiza  e  explica  nun
mapa  a  organización  territorial
española, partindo do concello e da
comunidade autónoma.

CMCCT

CAA

CCL

CD

B11.2.  Influencia  da  historia  e  da
Constitución  de  1978  no  deseño
territorial.

B11.2. Explicar a organización territorial
española e establecer a influencia da
historia  e  da  Constitución  de  1978,
mediante  o  emprego  de  mapas
históricos e actuais.

XHB11.2.1.  Explica  a  ordenación
territorial española a partir de mapas
históricos e actuais.

CMCCT

CAA

CCL

CD

XHB11.2.2.  Caracteriza  a  ordenación
territorial  establecida  pola
Constitución de 1978.

CMCCT

CAA

CCL

CD

XHB11.2.3.  Compara  a  ordenación
territorial  actual  e  a  da  primeira
metade do século XX.

CMCCT

CAA

CCL

CD

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

B11.3.  Desequilibrios  e  contrastes
territoriais.

B11.3. Analizar a organización territorial
española e describir os desequilibrios
e os contrastes territoriais, así como
os mecanismos correctores.

XHB11.3.1.  Enumera  os desequilibrios
e os contrastes territoriais existentes
na organización territorial española.

CMCCT

CAA

CCL

B11.4.  Comunidades  Autónomas:
políticas  rexionais  e  de  cohesión
territorial. Comunidade Autónoma de
Galicia.

B11.4.  Describir  a  transcendencia  das
comunidades autónomas e definir as
políticas territoriais que levan a cabo,
incidindo no caso de Galicia.

XHB11.4.1.  Explica  as  políticas
territoriais  que  practican  as
comunidades  autónomas  en
aspectos concretos.

CMCCT

CAA

CCL



Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

B11.5.  A cuestión territorial na España
das autonomías.

B11.5.  Obter,  seleccionar  e  analizar
información  de  contido  xeográfico
relativo  ás  formas  de  organización
territorial  en  España,  utilizando
fontes  en  que  estea  dispoñible  en
internet,  nos  medios  de
comunicación  social  ou  na
bibliografía.

XHB11.5.1. Distingue os símbolos que
diferencian  as  comunidades
autónomas.

CMCCT

CAA

CCL

XHB11.5.2.  Explica  razoadamente  os
trazos  esenciais  das  políticas
territoriais autonómicas.

CAA

CCL

Bloque 12. España en Europa e no mundo

B12.1.  España:  situación  xeográfica;
posición e localización dos territorios
que  conforman  a  unidade  e  a
diversidade política.

B12.1. Definir a situación xeográfica de
España  no  mundo,  establecendo  a
súa posición  e  localizando  os  seus
territorios.

XHB12.1.1.  Localiza  nun  mapa  as
grandes  áreas  xeoeconómicas  e
sinala aquelas coas que España ten
máis relación.

CMCCT

CAA

CCL

CD

XHB12.1.2.  Identifica  aspectos
salientables de España na situación
mundial.

CMCCT

CAA

CCL

CD

XHB12.1.3.  Localiza  a  situación
española  entre  as  grandes  áreas
xeoeconómicas mundiais.

CMCCT

CAA

CCL

CD

B12.2.  España  en  Europa.  Estrutura
territorial.  Contrastes  físicos  e
socioeconómicos de Europa.

B12.2.  Describir  o  continente  europeo
distinguindo a súa estrutura territorial
e  os  contrastes  físicos  e
socioeconómicos.

XHB12.2.1.  Explica  a  posición  de
España na Unión Europea. 

CMCCT

CAA

CCL

B12.3.  Posición  de  España  na  Unión
Europea.  Políticas  rexionais  e  de
cohesión territorial.

B12.3. Identificar a posición de España
na  Unión  Europea,  enumerando  as
políticas  rexionais  e  de  cohesión
territorial que se practican en Europa
e que afectan a España.

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



Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

XHB12.3.2.  Comenta  novas
xornalísticas ou textos que explican a
posición  de  España  na  Unión
Europea.

CMCCT

CAA

CCL

CD

B12.4.  España  no  mundo.
Globalización  e  diversidade  no
mundo.

B12.4. Definir a globalización e explicar
os seus trazos.

XHB12.4.1.  Identifica  e  describe  os
trazos  da  globalización  con
exemplificacións  que  afecten  a
España.

CMCCT

CAA

CCL

CSC

B12.5.  Procesos  de  mundialización  e
desigualdades  territoriais.  Grandes
eixes mundiais.

B12.5.  Comparar  os  procesos  de
mundialización  e  diversidade
territorial,  resumindo  as
características de ambos.

XHB12.5.1.  Confecciona  cadros
comparativos da aplicación a casos
concretos  dos  conceptos  de
mundialización  e  de  diversidade
territorial.

CMCCT

CAA

CCL

CD

B12.6.  Posición  de  España nas  áreas
socioeconómicas  e  xeopolíticas
mundiais.

B12.6.  Explicar  as  repercusións  da
inclusión  de  España  en  espazos
socioeconómicos  e  xeopolíticos
continentais  e  mundiais,  utilizando
fontes diversas baseadas en material
bibliográfico ou en liña e en opinións
expostas  nos  medios  de
comunicación social.

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

Procedementos e Instrumentos de Avaliación e Criterios de Cualificación

Durante o curso escolar o alumno será avaliado en varias ocasións conforme avanza o proceso de ensino- aprendizaxe. Será, partindo dos
criterios xerais anteriores, que se establecerán uns instrumentos que permitan valorar e avaliar correctamente.

A realización da avaliación levarase a cabo mediante a elaboración de varias probas escritas e ou orais ó longo do trimestre:

Ó longo do curso (normalmente ó remate de cada tema) poderán realizarse probas que teñen por finalidade que o alumno estude de forma
regular a materia. Estas probas serán de vocabulario, localización/identificación de elementos xeográficos básicos, realización de exercicios
prácticos (procedementos)... Na cualificación final da avaliación a media destas probas realizadas no transcurso do trimestre suporá un 30%,
sempre que no exame de final de trimestre (avaliación), a cualificación obtida acade como mínimo o catro.



Cara o final do trimestre realizarase un exame global  segundo o modelo proposto pola CIUG, e que se detalla máis abaixo. Este exame terá unha
ponderación na cualificación final da avaliación, dun 70%

A cualificación final de cada avaliación e a final de curso complementarase coa información recollida durante o mesmo, e plasmada na ficha
persoal de cada alumno sobre exercicios rea- lizados ou non, observacións da actitude na clase, traballos... redondeándose á alza ou a baixa
en función da súa actitude.

A fin de favorecer a consecución do obxectivo referente á capacidade de expresión oral e escrita, estas terán que terse en conta a hora de
establecer a puntuación dos alumnos e alumnas; neste senti- do decidimos aplicar unha redución na nota das diferentes probas, por faltas de
ortografía, descontando 0´1 punto por cada falta ata un máximo de un punto

O conxunto das puntuacións obtidas en todos estes apartados dará a cualificación que obteñan os alumnos ou alumnas no trimestre,
entendendo que o exame global ten un maior peso na nota obtida, debido precisamente o seu carácter e que a cualificación da avaliación, ó
ser representada por un número enteiro non coincidirá polo xeral co resultado da operación aritmética realizada cos aparta- dos A e B polo
que a información obtida no apartado C servirá para diminuír ou incrementar a cualificación final.

Estrutura da proba xeral do trimestre:

O modelo de proba seguirá,  en liñas xerais,  o establecido nas probas de selectividade. Os obxectivos serán, ademais dos avaliativos,
habituar o alumno ó tipo de proba á que terá que enfrontarse para o seu acceso a universidade.
A proba constará de tres apartados estruturados e valorados da forma seguinte:

PRIMEIRA PREGUNTA: definir catro conceptos xeográficos a elixir dos seis propostos. Trátase ademais de que o alumnado saiba usar
axeitadamente a terminoloxía xeográfica relacionándoo cun exemplo.
SEGUNDA PREGUNTA: desenvolver unha pregunta práctica consistente na localización, lectura, interpretación, explicación e análise
crítica dun documento gráfico relacionado coas destrezas e habilidades xeográficas fundamentais,  e  que se recollen no apartado
anterior, estruturado por bloques de coñecemento.
TERCEIRA PREGUNTA:  desenvolver  unha  cuestión  teórica  referida  aos  temas  extraídos  dos  blo-  ques  de  coñecemento.  Nesta
pregunta incluiranse orientacións para o seu desenvolvemento.

Valoración

PRIMEIRA PREGUNTA: terá unha puntuación máxima de 2 puntos (0,50 por concepto definido correctamente). A resposta ten que ser
breve (máximo cinco liñas), concreta e precisa (que corresponda ao concepto), e contextualizado cun exemplo. Valorarase a utilización



de termos con significado xeográfico.
SEGUNDA PREGUNTA: terá unha puntuación máxima de 5 puntos. Requírese a correcta comprensión e interpretación do documento
(superando a mera descrición elemental), e sempre que sexa posible a explicación das causas dos fenómenos representados e as
posibles consecuencias derivadas. Especifícanse os  puntos básicos aos que debe atender a resposta:
De carácter  xeral.  Tipoloxía  da imaxe:  sistema de representación,  información contida  e estrutura  (tipo  de datos,  escala);  ámbito
territorial,  secuencia temporal  e significado respecto ao fenómeno tratado (por ex. no caso dun gráfico de variacións de taxas de
actividade, se o período temporal constitúe unha ou varias etapas significativas).

Localización: Valorarase a correcta localización e relación dos elementos xeográficos solicitados, físicos e políticos.

Comentario (análise e explicación) dos acontecementos reflectidos (por ex. no caso dun diagrama climático, réxime de precipitacións e
temperaturas) aludindo aos aspectos relacionados (no caso anterior, situacións atmosféricas e formacións vexetais asociadas).

Comparación dos resultados comentados con aspectos ou feitos similares noutros ámbitos territoriais ou durante outros períodos que
axuden á comprensión e explicación do fenómeno (por ex. nun gráfico de inmigración, correntes *inmigratorias comparables noutros
períodos ou noutros ámbitos territoriais).

Achega crítica, se é posible, dalgún aspecto derivado da interpretación do fenómeno no contexto mundial actual.

TERCEIRA PREGUNTA:  terá  unha  puntuación  máxima  de  3  puntos.  Hase  de  responder  ás  cuestións  seguindo  as  orientacións
propostas;  valorarase  a  organización  dos  contidos  nunha  secuencia  expositiva,  o  nivel  explicativo  do  seu  desenvolvemento  e  a
capacidade de establecer relacións comparativas, ademais do uso do vocabulario xeográfico.

EN TODA A PROBA e ata 1 punto na nota final,  consideraranse elementos de ponderación a calidade da redacción, a corrección
gramatical e ortográfica.

Como se pode observar, o maior peso da valoración vén da organización e desenvolvemento correcto dun tema, así como de analizar e
comentar adecuadamente un documento. Estes aspectos deberán merecer unha apropiada atención por parte do profesorado. Nos
exames intentarase equilibrar os contidos referidos ós distintos bloques de coñecemento.

ESQUEMA XERAL DO COMENTARIO PRÁCTICO
Como orientación cara ás Probas de Acceso a Universidade o Grupo de Traballo de Xeografía de 2º de BAC., estableceu as seguintes
orientacións xerais para a elaboración do comentario e a interpretación das imaxes, textos e datos de natureza xeográfica.
1.-Definir a tipoloxía da imaxe: identificar o sistema de representación (gamas, lineal, etc.) así como a información que conten e a súa
estrutura (tipos de datos, escalas...)



2.-Localizala no espazo e no tempo: ámbito territorial considerado, secuencia temporal que abarca e significación da mesma respecto ó
fenómeno tratado (por  exemplo,  no  caso dun gráfico sobre a emigración,  se  o período temporal  representado ten  unha especial
relevancia no proceso migratorio xeral).

3.-Centrar o comentario (análise, explicación e interpretación) nos acontecementos reflectidos (por exemplo, no caso dun diagrama
termopluviométrico, no réxime de temperaturas e precipitacións) e aludindo, igualmente, a outros feitos relacionados co tema (neste
caso, paisaxes bioclimáticas asociadas a estas temperaturas e precipitacións).

4.-Contrastar os resultados da interpretación con aspectos ou feitos similares, noutros ámbitos espa- ciais, que axuden á comprensión e
explicación do fenómeno( por exemplo, nos casos anteriormente citados, correntes de emigración comparables noutros países).

5.-Concluír cunha achega crítica ó tema, no caso de ser posible e adecuada, no contexto da dinámica do mundo actual.

Metodoloxía Didáctica

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.

En Bacharelato, a relativa especialización das materias determina que a metodoloxía didáctica estea fortemente condicionada polo
compoñente epistemolóxico de cada materia e polas esixencias do tipo de coñecemento propio de cada unha.
Ademais, 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).

Criterios metodolóxicos.

En relación co exposto anteriormente, a proposta didáctica de Xeografía impleméntase sobre os criterios metodolóxicos seguintes:

- Adaptación ás características do alumnado de Bacharelato,  ofrecendo actividades diversificadas de acordo coas capacidades
intelectuais propias da etapa.



- Autonomía: 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: presentar 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).
- 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.

Estratexias didácticas.
A forma  de  conseguir  estes  obxectivos  queda,  en  cada  caso,  a  xuízo  do  profesorado,  en  consonancia  co  propio  carácter,  coa
concepción do ensino e coas características do seu alumnado.

Non  obstante,  resulta  conveniente  utilizar  estratexias  didácticas  variadas,  que  combinen,  do  xeito  que  cada  un  considere  máis
apropiado, 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.

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.

Procedementos de avaliación da programación didáctica e os seus indicadores

A avaliación afecta non só aos procesos de aprendizaxe do alumnado, senón tamén ao resto de elementos implicados no proceso de
ensino,  ao  profesor  e  ao  mesmo  deseño  curricular,  e  se  avalían  os  obxectivos,  contidos,  competencias  clave,  metodoloxía,
organizacións e materiais , eo propio sistema de avaliación. En este sentido, a datos aportados pola avaliación continua dos alumnos,
parece conveniente incorporar información sobre a idoneidade dos distintos compoñentes da programación.

Desde unha perspectiva ampla, a avaliación da propia programación podería presentar tres momentos diferenciados:

a. A comprobación de que a planificación fíxose correctamente e se concretaron as unidades de programación con todos os elementos



curriculares prescritivos incluídos.
b. O segundo momento alude á reorientación continua derivada da aplicación na aula da programación didáctica. O profesor,  en
coordinación co equipo didáctico, e dentro dos órganos de coordinación docente, analizará a adecuación da programación didáctica ao
contexto específico do grupo-clase.  A partir  desa análise estableceranse as medidas de mellora que se consideran oportunas. As
opinións do alumnado a través das súas autoavaliacións ou as pezas en común son tamén unha importante referencia para unha
valoración máis participativa e compartida do proceso de ensino e aprendizaxe.
c. Por último, tras a aplicación total da programación, cando se teña unha mellor perspectiva de toda a casuística que lle afecta, que se
desprende  das  avaliacións  pertinentes,  remodelarase  mediante  un  plan  de  mellora  co  que  se  persegue  mellorar  os  resultados
académicos

Atención á Diversidade

Ao ser o Bacharelato un nivel educativo non obrigatorio, e dada a idade á que se accede a el, é evidente que a atención á diversidade

non é tan determinante como o era na ESO. Non obstante, é importante ter en conta que os estudantes poden acceder cun grao de

desenvolvemento intelectual diferente e que aprenden de forma distinta. A atención a este tipo de diversidade abórdase dende as

diversas posibilidades de programación das actividades de aprendizaxe, que, por un lado, se organizan en orde á súa dificultade,

establecéndose  ao  principio  cuestións  sinxelas,  concretas  e  descritivas  para  pasar  despois  a  outras  complexas,  abstractas  e

explicativas.  Por  outro  lado,  combínanse diferentes  formas de aprendizaxe,  presentando materiais,  actividades e  instrumentos  de

traballo variados co fin de conseguir un mesmo obxectivo didáctico.

Transversalidade

O desenvolvemento dos diferentes contidos da materia de Xeografía, inclúe unha serie de ensinanzas ou temas transversais cuxo obxectivo
é facilitar a formación das alumnas e dos alumnos como persoas maduras e responsables.

Estes Contidos Transversais enchoupan o conxunto do Libro do Alumno e da Alumna tanto nas ideas que se desenvolven nos diferentes tipos
de textos coma nas ilustracións coas que se achegan. Os principais Contidos Transversais que se teñen en conta na presente programación



son:

Educación Moral e Cívica

Actitude receptiva, colaboradora e tolerante nas relacións entre individuos e nas actividades en grupo.

Valoración positiva da existencia de diferencias entre as persoas e entre os grupos sociais pertencentes a nosa sociedade ou a outras
sociedades ou culturas diferentes da nosa.

Actitude crítica ante calquera tipo de discriminación individual ou social por razóns de raza, crenzas,sexo ou  outras diferencias individuais ou
sociais. Análise crítica dos valores culturais da nosa sociedade.

Interese por coñecer e conserva-lo patrimonio da nosa sociedade.

Educación para a Paz

Recoñecemento  do  diálogo  como  medio  para  resolve-las  discrepancias  nas  opinións  así  como  os  diversos  tipos  de  conflitos,  tanto
interpersoais coma sociais.

Educación para a Igualdade entre os Sexos

Toma de conciencia dos fenómenos de discriminación sexista que se dan na actualidade así como dos que se deron noutros períodos
históricos.

Educación Ambiental

Identificación e sensibilización polos principais problemas que afectan á conservación do ambiente: contaminación das augas, erosión do solo,
contaminación do aire, escaseza da auga, sobreexplota-
ción dos recursos naturais, etc.

Educación do Consumidor

Conciencia das repercusións que produciu no ambiente o desenvolvemento industrial ó longo dos séculos XIX e XX.

Conciencia das repercusións que producen no ambiente os residuos de todo tipo de produtos e de materiais.



Educación Vial

Valoración daqueles aspectos que melloran a seguridade na circulación especialmente, a redución da velocidade e a conservación das vías
de comunicación co fin de reducir o risco de accidentes.

Materiais Didácticos

Para acadar eses obxectivos o alumno deberá apoiarse nunha bibliografía e nunhas fontes de información que a modo indicativo
sinálanse a continuación.

-Manuais e bibliografía. O libro de texto recomendado polo Departamento como apoio ás explicacións do profesor e o da editorial Anaya
“Xeografía 2º de Bacharelato”, dito manual deberá complementarse, necesariamente, con outra bibliografía que irá indicando o profesor.

-Textos, gráficos, composicións, etc. Este material será aportado polo profesor conforme se vaian desenvolvemento os diferentes temas.

-Fontes de información diversas. Puntualmente utilizarase a prensa, vídeos, diapositivas, acetatos e internet para o desenvolvemento
dos temas.

Instrumentos e criterios de cualificación no Bacharelato para Adultos

No caso do alumnado pertencente á modalidade de Adultos, tendo en conta as especiais circunstancias que en moitos casos presentan
os alumnos, proponse a adopción dun sistema de avaliación máis acorde coa súa realidade dende un plantexamento máis flexible.
No seu caso valorarase:

-Asistencia e actitude na clase.

-Estableceranse controis periódicos sendo eliminatorios no caso de ser aprobados.

-En caso de suspender terán a oportunidade de presentarse a un control de recuperación no que se examinarán dos diversos aspectos 
tratados no devandito trimestre.
-Na nota da avaliación os exames periódicos suporán un 80%, e a asistencia, actitude e o traballo persoal representará o restante 20% 
da nota.

-A nota final será a media das avaliacións.



Adaptación a unha modalidade semipresencial ou non presencial

Partimos  da  existencia  de  dous  grandes  espazos  de  traballo  (ó  igual  que  no  modelo  presencial),  pero  un  deles  adquire  maior
protagonismo: a Aula Virtual. Alí o alumnado atopará:

a) Un bloque dedicado ás comunicacións e ó diálogo coa profesora (Foro de novas).

b) Os diferentes bloques temáticos. En cada tema aloxamos os seguintes recursos e actividades:

Resumo  da
unidade  didáctica
en formato pdf.

Contén a esencia de cada tema apoiada en documentos
que  facilitan  a  súa  comprensión,  sendo  a  mesma  que
empregamos nunha clase presencial.

Tarefas
obrigatorias

Deseñadas para a mellor asimilación da información e para
o control do seguimento do curso.

Outros materiais Reforzo, ampliación, actividades voluntarias.

Os criterios de avaliación son os mesmos que na educación presencial. Avaliación do traballo diario: asistencia, conexión activa, entrega
de tarefas e esmero na realización das mesmas. O espazo da aula virtual permite gardar un rexistro detallado de cada acción do
alumado. O resultado desta avaliación supón o 10% da nota; Probas escritas presenciais. Son tres por avaliación e supoñen o 90% da
nota. Entendemos que se poden facer dividindo os grupos en diferentes convocatorias. Isto é válido tamén para a recuperación de
avaliacións suspensas.



Ademais, no hipotético caso de ter que recorrer a un ensino non presencial ou semipresencial, impartiranse vídeo-clases a través da
ferramenta proporcionada pola Consellería de Educación webex.com, polo que o alumnado deberá estar familiarizado con ela desde o
inicio de curso.



15.- PROGRAMACIÓN DE HISTORIA DA ARTE 2º BACH - ADULTOS

O estudo desta materia é a obra de arte como produto resultante da creatividade e da actuación humana en diálogo permanente co
tempo e co espazo, que se expresa cos seus propios códigos e enriquece a visión global da realidade.

A finalidade principal da materia, presente nunha educación artística vinculada ao mundo das humanidades e para o alumnado que opta
por unha formación específica no campo das artes, consiste en observar, analizar, interpretar, sistematizar e valorar as obras de arte,
situándoas no seu contexto temporal e espacial. A través dela apréndese a percibir a arte como unha linguaxe con múltiples códigos que
permiten comunicar ideas e compartir sensacións, proporcionando coñecementos específicos para percibir a linguaxe das formas das
artes plásticas, enriquecidos progresivamente coa achega doutras manifestacións procedentes da creación e da comunicación visual.
Todo iso contribúe, pola súa vez, a ampliar a capacidade de ver e ao desenvolvemento da sensibilidade estética.

Por outra parte, as obras de arte, como expresión dunha realidade e manifestación da actividade humana, son testemuñas históricas
con que visualizamos e recreamos, dalgún xeito, unha época e a súa sociedade. O seu estudo adquire significado no seu contexto
sociocultural como punto de partida para a análise dos diferentes factores e circunstancias implicadas no proceso de creación, á vez
que ensina a apreciar a arte contextualizada na cultura de cada momento histórico e en relación con outros campos de actividade e
coñecemento.

O alumnado xa  tratou  sucintamente  estes  contidos  na  área de ciencias  sociais,  xeografía  e  historia  ao  longo da  etapa  anterior,
achegándose ás diferentes manifestacións culturais e artísticas de cada época histórica estudada cunha especial atención ao patrimonio
cultural galego.

O estudo da evolución da arte céntrase nos principais estilos artísticos da cultura de occidente, dada a carga horaria da materia. A
amplitude que comporta refírese ao conxunto da creación artística mantendo a lóxica interna da disciplina mediante unha visión global,
exixe realizar unha axustada selección de contidos que permita unha aproximación xeral ao desenvolvemento dos principais esti- los, á
vez que asegure achegar o alumnado á comprensión da arte contemporánea e ao papel da arte no mundo actual.

A dificultade de abranguer a amplitude e complexidade da historia da arte fai necesaria unha selección destes contidos que permita
unha aproximación xeral ao desenvolvemento da arte de occidente ,cunha especial atención á arte contemporánea e á de Galiza.



O agrupamento temático preséntase establecido con carácter cronolóxico, o que permite un enfoque en que, ao proporcionar unha
visión de conxunto,  necesariamente concisa,  se dea prioridade á com- prensión dos trazos esenciais que caracterizan a creación
artística nas súas achegas relevantes. Resulta procedente a análise de obras de arte concretas para estudar, a partir delas, as principais
concepcións estéticas de cada estilo, os seus condicionantes históricos, as súas variantes xeográficas e as diversas valoracións e
interpretacións de que foron obxecto a través do tempo.

Obxectivos

-Comprender e valorar as diferenzas na concepción da arte no tempo e no espazo, mediante a observación e o estudo de obras
diversas, valorando en cada caso as súas funcións, así como a  interrelación dos múltiples factores que explican a súa evolución ao
longo da historia.

-Entender as obras de arte na súa globalidade, como expoñentes da creatividade artística e da capacidade técnica por unha banda e,
por outra, como obxecto de observación e de gozo estético.

-Estudar as obras de arte  mediante a aplicación dun método de análise e interpretación dos diferentes compoñentes da linguaxe
artística con sensibilidade e creatividade, para afondar con rigor no seu coñecemento.

-Recoñecer e caracterizar , situándoas no tempo e no espazo, as manifestacións artísticas máis destacadas dos principais estilos e
artistas da arte occidental, con especial atención a Galiza, valorando a súa influencia ou pervivencia en etapas posteriores.

-Realizar actividades de documentación e investigación na que sexa necesario analizar, interpretar e contrastar información obtida de
diferentes fontes , como medio para afondar no coñecemento dos distintos aspectos da Historia da Arte.

-Contribuír de forma activa a conservación do Patrimonio Cultural , valorándoo como fonte de riqueza e legado que debe transmitirse as
xeracións futuras, rexeitando aqueles comportamentos que o deterioren.

-Establecer  valoracións propias e críticas  sobre diferentes  obras da arte  occidental,  ou doutras  culturas,  empreñando con rigor  e
precisión a terminoloxía específica, desenvolvendo desta forma o gusto persoal e a capacidade de gozo estético.

Contidos



Raíces da arte europea: o legado da arte clásica.

-Grecia, creadora da linguaxe clásica: a arquitectura grega. As ordes. O templo e o teatro. A acrópole de Atenas. A evolución da
escultura grega.

-A visión do clasicismo en Roma: a arquitectura romana. A cidade. Tipoloxías construtivas. A escultura. O retrato. O relevo histórico.
-A arte na Hispania romana e a súa presenza en Galiza.

-Achegas da primeira arte cristiá: a basílica. Anova iconografía.

-Arte bizantina. A época de Xustiniano: Santa Sofía de Constantinopla e San Vital de Rávena.

Nacemento da tradición artística occidental: a arte medieval.

-O  prerrománico:  contexto  europeo.  O  prerrománico  español  e  a  súa  incidencia  en  Galiza:  visigodo  e  asturiano.  A arte
mozárabe.

-A arte islámica: orixes e trazos distintivos da arte islámica. A arte hispanoárabe.

-A arte románica como primeira definición de occidente. A arquitectura: igrexas e mosteiros. O mosteiro de Cluny. As artes plásticas: a
escultura e a pintura mural; función didáctica. A arte no Camiño de Santiago. O románico en Galiza.

Innovacións do gótico.

-Os mosteiros cistercienses en Galiza.

-A arte  gótica  como expresión  da  cultura  urbana;  humanización  e  naturalismo.  O sistema construtivo:  a  catedral  gótica  e  outras
tipoloxías urbanas. As artes plásticas: escultura, pintura e retablos, vidreiras; o Trecento italiano. O gótico español.

Desenvolvemento e evolución da arte europea no mundo moderno.

-O Renacemento. Os precedentes italianos e a contribución do primitivismo flamenco. O humanismo.
-O  Quattrocento  italiano:  a  reformulación  da  linguaxe  clásica.  A  arquitectura.  A  renovación  da  escultura.  Novos  sistemas  de
representación na pintura.
-O Cinquecento: clasicismo e manierismo na arte italiana. O templo, o pazo e a vila. A escultura.  A evolución da pintura. O Renacemento
no resto de Europa.
-O Renacemento en España. Arquitectura: inicios, clasicismo e manierismo. Escultura.  A pintura: o substrato flamenco e a influencia
italiana; o Manierismo.



Unidade e diversidade do Barroco. A linguaxe artística ao servizo do poder civil e eclesiástico. Orixes do Barroco: Italia. Arquitectura,
escultura e pintura. A arquitectura clasicista de Francia.
-A pintura en Flandres e Holanda. Outras manifestacións artísticas europeas.

-O Barroco hispánico. Urbanismo e arquitectura. A imaxinaría. O Século de Ouro da pintura española.
-O Barroco galego: arquitectura civil e relixiosa.

-A arte ao final do Antigo Réxime. O Rococó e o neoclasicismo: características xerais. Arquitectura, pintura e escultura. A súa presenza
en España.
-A personalidade independente de Goya.

O século XIX: a arte dun mundo en transformación.

-A Revolución Industrial e o impacto dos novos materiais na arquitectura: do Eclecticismo ao Modernismo.
-Nacemento do urbanismo moderno.

-As artes plásticas do Romanticismo ao Impresionismo.

A ruptura da tradición: a arte na primeira metade do século XX.

-As vangardas nas artes plásticas. Influencia das tradicións non occidentais. Fauvismo, Expresionismo, cubismo e as súas
variantes. Os inicios da abstracción. Dadá e o Surrealismo. Novas formas na escultura.
-Renovación da linguaxe arquitectónica: arquitectura funcional e orgánica. O urbanismo no século XX.
-Arquitectura en Galiza. As artes plásticas.

A arte no noso tempo: universalización da arte.

-O estilo internacional na arquitectura. A arquitectura posmoderna. A transvangarda, o novo realismo, o Posmodernismo. Do
happening ás instalacións.

-As artes plásticas. O Expresionismo abstracto e o Informalismo, a abstracción pospictórica, a pop art, hiperrealismo, arte conceptual.

Últimas tendencias.



-Perspectiva da arte en Galiza na segunda metade do século XX.

-O patrimonio artístico como riqueza cultural e trazos de identidade. A preocupación pola súa conservación.

A arte e a cultura visual de masas.

-Arte e cultura visual de masas: a arte como ben de consumo.

-Novos sistemas visuais: fotografía, cine, cartelismo, combinación de linguaxes expresivas. O impacto das novas tecnoloxías na difusión
e na creación artística.

-O cartel e o deseño gráfico. A banda deseñada.

-A aplicación á arte das novas tecnoloxías.

-Tendencias actuais en Galiza.

Estes  contidos  desenvolveranse  co  estudo comentado  das  seguintes  obras  (identificación,  análise  artística  e  contextualización
histórico-artística) recomendadas polo grupo de traballo da CIUG que servirán como catálogo base para o exame de selectividade
proposto pola CIUG:

Secuenciación e Temporalización dos contidos

No primeiro trimestre:
-Arte clásica (Grecia e Roma). Arquitectura e artes plásticas. Traballo sobre os conceptos específicos de arquitectura e escultura grega e
romana.
-A arte xustinianea. Arquitectura paleocristiá e bizantina. A época de Xustiniano.
-O románico. A arte do camiño.
-O Gótico. Arquitectura e artes plásticas.
-A pintura a finais da Idade Media: Italia do trecento e Flandres do XV.
No segundo trimestre:
-Quattrocento italiano.

-Renacemento clásico.
-Cincuecento e Manierismo.



-Arquitectura barroca.
-Artes plásticas barrocas.
-Goya

No terceiro trimestre

-O Pre-impresionismo: Romanticismo, Realismo.
-Impresionismo
-Postimpresionismo.
-As vangardas históricas.
-A arquitectura do século XX.
-Arte despois da II Guerra Mundial.

Obras nas que se debe facer especial incidencia.

Bloque 1: Raíces da arte europea: o legado clásico
O Partenón
O Templo da Niké Aptera
O Erecteion, pola parte de la tribuna de las Cariátides.
O Discóbolo de Mirón
O Doríforo de Policleto
Métopas da Centauromaquia do Partenon
Hermes de Olimpia (Hermes con Dionisios) de Praxiteles
O Apoxiomenos de Lisipo
O Panteón de Roma
O Coliseo
O Arco de Triunfo de Tito
Acueduto de Segovia
Teatro de Mérida



Bloque 2: Nacemento de la tradición artística occidental: a arte medieval
Arte bizantina
Santa Sofía de Constantinopla.
Arte prerrománica. Na súa clasificación aceptárase o termo xeral de “arte prerrománica”, pero
tamén podemos acoutar máis o seu estilo utilizando as denominación tradicionais de arte
visigoda, arte asturiana e arte mozárabe. Neste último caso tendo en conta que o termino e
tan so unha etiqueta para clasificar un estilo epocal, aqueles de vós que prefirades outras
denominacións para este estilo podédelo chamar tamén “arte da repoboación” ou
sinxelamente “arte do século X”)
Santa Comba de Bande (coma exemplo de arte visigoda en vez de san Pedro de Nave que
aparece no programa, aplicando o 30% de excepcionalidade que nos permite o programa
tendo en conta a necesidade de axustar o programa a arte da contorna)
Santa María do Naranco (asturiano)
San Miguel de Celanova (coma exemplo de arte “mozárabe” en vez de san San Miguel da
Escalada que aparece no programa, aplicando o 30% de excepcionalidade que nos permite o
programa tendo en conta a necesidade de axustar o programa a arte da contorna)
Arte románica
Na clasificación aceptarase o termino xeral de arte románica, pero tamén pódese acoutar máis o estilo con os cualificativos correspon-
dentes de arte románica plena o arte románica final.
Inclusive no pórtico de Gloria se aceptará o término de “arte protogótica” (aínda que non se
recomenda)
Arquitectura do interior da Catedral de Santiago
Esculturas de Praterías (coma exemplo de románico pleno, en vez de os exemplos propostos
no programa de Silos e Conques (aplicando o 30% de excepcionalidade que nos permite o
programa tendo en conta a necesidade de axustar o programa a arte da contorna)
O Pórtico da Gloria
Interior do Mosteiro de Oseira (aplicando o 30% de excepcionalidade que nos permite o programa tendo en conta a necesidade de axus-
tar o programa a arte da contorna, porque nos facilita analizar a importancia que a orde do Císter tivo en Galicia).
A Catedral de Reims (fachada Occidental)
A Catedral de León



Anunciación de Reims
Visitación de Reims
Giotto. Capella dos Scrovegni: A fuxida a Exipto e O pranto ante Cristo Morto
Van Eyck : O matrimonio Arnolfini
O Xardin das Delicias do Bosco

Bloque 3. Desenvolvemento e evolución da arte europea na no mundo
Moderno.
Brunelleschi: Santa María dei Fiori, Basílica de San Lourenzo.
Michelozo: Palacio Medici Ricardi‐
Bramante: San Pietro in Montorio
Cúpula de San Pedro do Vaticano de Miguel Anxo
Giacomo della Porta e Vignola: El Gesú de Roma de Vignola.
Palladio Vila Capra (Villa Rotonda) en Vicenza.
Juan de Herrera: O Escorial
Donatello: David e o Gattamelata
Miguel Anxo. David. Moisés, Esculturas das tumbas dos Medicis. Piedade do Vaticano
Masaccio: O Tributo
Leonardo: A Virxe das Rocas, A Gioconda.
Rafael:. A Escola de Atenas.
A bóveda da Capela Sixtina de Miguel Anxo.
Tiziano: O retrato de Carlos V na batalla de Mühlberg, A Venus de Urbino.
O Greco: O martirio de san Mauricio, O enterro do Señor de Orgaz. A adoración dos
Pastores.
Fachada de San Pedro do Vaticano de Maderno.
Praza do Vaticano de Bernini
San Carlos das catro fontes de Borromini
Andrade: Torre do Reloxo da Catedral de Santiago (aplicando o 30% de excepcionalidade que nos permite o programa tendo en conta a
necesidade de axustar o programa a arte da contorna).
Fernando de Casas: Fachada do Obradoiro



Simón Rodríguez: Fachada de Santa Clara de Santiago (aplicando o 30% de excepcionalidade que nos permite o programa tendo en
conta a necesidade de axustar o programa a arte da contorna).
Bernini: A Transververación de Santa Tareixa. Apolo e Dafne
Gregorio Fernández: A Piedade
Caravaggio: A vocación de san Mateo
Velázquez: O aguador de Sevilla. A fragua de Vulcano. A rendición de Breda. As
Meninas.

Bloque 4: O século XIX: a arte nun mundo en transformación.
Goya: O quitasol, A familia de Carlos IV, O dous de Maio (A carga dos Mamelucos). Os fusilamentos do 3 de Maio. O Saturno devorando
ao seu fillo.
Manet: O almorzo campestre
Monet: Impresión, sol nacente. A serie da catedral de Rouen
Cezanne: Natureza morta con tarteira (Colección Sr. y Sra. Lacomte, París 1879 1882.‐
Búscase na Internet pondo en Google: “Still Life with Compotier+Cezanne). Os xogadores de cartas.
Van Gogh: A noite estrelada
Gauguin: Despois do sermón y O Mercado
Seurat: A tarde de domingo na Grande Jatte.

Bloque 5: A ruptura ca tradición: A arte na primeira metade do século XX

Bloque 6: A Universalización da arte desde a segunda metade do século
XX
O grito de Munch
Kiechner, A rúa
Matisse: A Alegría de Vivir
Kandinsky: “Primeira acuarela abstracta”
Picasso: As señoritas de Avignon. O retrato de Ambroise Vilard . Natueza Morta con cadeira de enreixado, O Guernica Mondrian: Táboa
número 1
Marcel Duchamp: A fonte e L.H.O.O.Q.



A persistencia da memoria de Dalí
Magritte: A chave dos campos
Miró: O carnaval de arlequín y mujeres y pájaros a luz da luna.
Wright: A casa da fervenza (Casa Kauffman). Museo Guggenheim de Nova York
Mies van der Rohe: Pabellón de Alemania en Barcelona Segram Building en Nova York
Le Corbusier: A casa Saboya
Pollok: Uno: Número 31 (1950, MOMA)
Tapies: Pintura (1955, Museo Nacional de arte Reina Sofía)
Carl André: Equivalente VIII (exemplo de minimalismo)
J. Kosuth: Una y tres sillas (exemplo de arte conceptual)
Warhol: Marilyn Monroe (pop art)

CONTIDOS POR UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES /
COMPETENCIAS CLAVE

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), 
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e
conciencia e expresións culturais (CCEC).

Historia da Arte. 2º de bacharelato
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete

ncias 
clave

Bloque 1. Raíces da arte europea: o legado da arte clásica



Historia da Arte. 2º de bacharelato
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete

ncias 
clave

B1.1. Grecia, 
creadora da linguaxe
clásica: principais 
manifestacións. 

B1.1. Recoñecer e explicar 
as concepcións estéticas e as 
características esenciais da 
arte grega, en relación co seu
contexto histórico e cultural.

HAB1.1.1. Explica as 
características esenciais da arte 
grega e a súa evolución no 
tempo a partir de fontes 
históricas ou historiográficas.

CCEC
CCL
CAA

HAB1.1.2. Define o concepto de
orde arquitectónica e compara as
tres ordes da arquitectura grega.

CCEC
CCL
CAA

HAB1.1.3. Describe os tipos de 
templo grego, con referencia ás 
características arquitectónicas e 
a decoración escultórica.

CCEC
CCL

HAB1.1.4. Describe as 
características do teatro grego e 
a función das súas partes.

CCEC
CCL

HAB1.1.5. Explica a evolución 
da figura humana masculina na 
escultura grega a partir do 
"Kouros" de Anavysos, o 
"Doríforo" (Policleto) e o 
"Apoxiomenos" (Lisipo).

CCEC
CCL
CAA

B1.2. A función 
social da arte en 
Grecia.

B1.2. Explicar a función 
social da arte grega, 
especificando o papel 
desempeñado polos/as 
clientes e artistas, e as 
relacións entre eles.

HAB1.2.1. Especifica quen eran 
os/as principais clientes da arte 
grega, e a consideración social 
da arte e dos/das artistas.

CCEC
CCL
CSC
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B1.3. Comentario de
obras de arte: 
Grecia.

B1.3. Clasificar, analizar e 
comentar obras significativas
da arte grega, aplicando un 
método que abranga 
diferentes enfoques (técnico, 
formal, semántico, cultural, 
sociolóxico e histórico).

HAB1.3.1. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes obras 
arquitectónicas gregas: Partenón,
Tribuna das Cariátides do 
Erecteion, templo de Atenea 
Niké e teatro de Epidauro.

CCEC
CCL
CAA

HAB1.3.2. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes esculturas 
gregas: Kouros de Anavysos, 
Auriga de Delfos, Discóbolo 
(Mirón), Doríforo (Policleto), 
unha metopa do Partenón 
(Fidias), Hermes con Dioniso 
neno (Praxíteles), Apoxiomenos 
(Lisipo), Vitoria de Samotracia, 
Venus de Milo e friso do altar de 
Zeus en Pérgamo (detalle de 
Atenea e Gea).

CCEC
CCL
CAA

B1.4. Visión do 
clasicismo en Roma. 
A arte na Hispania 
romana e na 
Gallaecia.

B1.4. Recoñecer e explicar 
as concepcións estéticas e as 
características esenciais da 
arte romana, en relación co 
seu contexto histórico e 
cultural.

HAB1.4.1. Explica as 
características esenciais da arte 
romana e a súa evolución no 
tempo a partir de fontes 
históricas ou historiográficas.

CCEC
CCL
CAA

HAB1.4.2. Especifica as achegas
da arquitectura romana en 
relación coa grega.

CCEC
CCL
CAA

HAB1.4.3. Describe as 
características e funcións dos 
principais tipos de edificio 
romanos.

CCEC
CCL
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HAB1.4.4. Compara o templo e 
o teatro romanos cos respectivos 
gregos.

CCEC
CCL
CAA

HAB1.4.5. Explica os trazos 
principais da cidade romana a 
partir de fontes históricas ou 
historiográficas.

CCEC
CCL
CAA

HAB1.4.6. Especifica as 
innovacións da escultura romana
en relación coa grega.

CCEC
CCL
CAA

HAB1.4.7. Describe as 
características xerais dos 
mosaicos e a pintura en Roma a 
partir dunha fonte histórica ou 
historiográfica.

CCEC
CCL
CAA

B1.5. Función social 
da arte en Roma.

B1.5. Explicar a función 
social da arte romana, 
especificando o papel 
desempeñado polos/as 
clientes e artistas, e as 
relacións entre eles. 

HAB1.5.1. Especifica quen eran 
os/as principais clientes da arte 
romana, e a consideración social 
da arte e dos/das artistas.

CCEC
CCL
CSC
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B1.6. Comentario de
obras de arte: Roma.

B1.6. Clasificar, analizar e 
comentar obras significativas
da arte romana, aplicando un 
método que abranga 
diferentes enfoques (técnico, 
formal, semántico, cultural, 
sociolóxico e histórico).

HAB1.6.1. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes obras 
arquitectónicas romanas: Maison
Carrée de Nimes, Panteón de 
Roma, teatro de Mérida, Coliseo 
de Roma, basílica de Maxencio e
Constantino en Roma, ponte de 
Alcántara, acueduto de Segovia, 
arco de Tito en Roma e columna 
de Traxano en Roma.

CCEC
CCL
CAA

HAB1.6.2. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes esculturas 
romanas: Augusto de Prima 
Porta, estatua ecuestre de Marco 
Aurelio, relevo do Arco de Tito 
(detalle dos soldados co 
candelabro e outros obxectos do 
Templo de Xerusalén) e relevo 
da columna de Traxano.

CCEC
CCL
CAA

B1.7. Traballo de 
investigación sobre 
historia da arte.

B1.7. Realizar e expor, 
individualmente ou en grupo,
traballos de investigación, 
utilizando tanto medios 
tradicionais como as novas 
tecnoloxías.

HAB1.7.1. Realiza un traballo 
de investigación sobre Fidias.

CCEC
CCL
CAA
CD
CSIEE

HAB1.7.2. Realiza un traballo 
de investigación sobre o debate 
acerca da autoría grega ou 
romana do grupo escultórico de 
"Laocoonte e os seus fillos".

CCEC
CCL
CAA
CD
CSIEE

B1.8. Conservación B1.8. Respectar as creacións HAB1.8.1. Confecciona un CCEC
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do patrimonio: arte 
grecorromana

artísticas da Antigüidade 
grecorromana, valorando a 
súa calidade en relación coa 
súa época e a súa 
importancia como 
patrimonio escaso e 
insubstituíble que cómpre 
conservar. 

catálogo, con breves 
comentarios, das obras máis 
salientables da arte antiga que se 
conservan en Galicia.

CCL
CAA
CSIEE

Bloque 2. Nacemento da tradición artística occidental: a arte medieval

B2.1. Achega cristiá 
na arquitectura e na 
iconografía.

B2.1. Recoñecer e explicar 
as concepcións estéticas e as 
características esenciais da 
arte paleocristiá, en relación 
co seu contexto histórico e 
cultural.

HAB2.1.1. Explica as 
características esenciais da arte 
paleocristiá e a súa evolución no 
tempo a partir de fontes 
históricas ou historiográficas.

CCEC
CCL
CAA

HAB2.1.2. Describe a orixe, a 
características e a función da 
basílica paleocristiá.

CCEC
CCL
CSC

HAB2.1.3. Describe as 
características e función dos 
baptisterios, mausoleos e 
"martiria" paleocristiáns, e as 
súas partes.

CCEC
CCL

HAB2.1.4. Explica a evolución 
da pintura e o mosaico na arte 
paleocristiá, con especial 
referencia á iconografía.

CCEC
CCL
CAA
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B2.2. Arte bizantina. B2.2. Recoñecer e explicar 
as concepcións estéticas e as 
características esenciais da 
arte bizantina, en relación co 
seu contexto histórico e 
cultural.

HAB2.2.1. Explica as 
características esenciais da arte 
bizantina a partir de fontes 
históricas ou historiográficas. 

CCEC
CCL
CAA

HAB2.2.2. Explica a 
arquitectura bizantina a través da
igrexa de Santa Sofía de 
Constantinopla.

CCEC
CCL
CAA

HAB2.2.3. Describe as 
características do mosaico 
bizantino e dos temas 
iconográficos do Pantocrátor e a 
Virxe e a Déesis, así como a súa 
influencia na arte occidental.

CCEC
CCL
CAA

B2.3. Comentario de
obras de arte 
bizantina

B2.3. Clasificar, analizar e 
comentar obras significativas
da arte bizantina, aplicando 
un método que abranga 
diferentes enfoques (técnico, 
formal, semántico, cultural, 
sociolóxico e histórico).

HAB2.3.1. Identifica, analiza e 
comenta o mosaico do Cortexo 
da emperatriz Teodora en San 
Vital de Rávena.

CCEC
CCL
CAA

B2.4. Arte 
prerrománica.

B2.4. Recoñecer e explicar 
as concepcións estéticas e as 
características esenciais da 
arte prerrománica, 

HAB2.4.1. Define o concepto de
arte prerrománica e especifica as
súas manifestacións en España e 
en Galicia.

CCEC
CCL
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relacionando cada un dos 
seus estilos cos seus 
respectivos contextos 
históricos e culturais.

HAB2.4.2. Identifica e clasifica 
razoadamente no seu estilo as 
seguintes obras: San Pedro da 
Nave (Zamora), Santa María do 
Naranco (Oviedo), San Miguel 
da Escalada (León), Santa 
Comba de Bande e San Miguel 
de Celanova (Ourense).

CCEC
CCL
CAA

B2.5. Configuración 
e desenvolvemento 
da arte románica. 
Igrexas e mosteiros. 
Iconografía 
románica.

B2.5. Recoñecer e explicar 
as concepcións estéticas e as 
características esenciais da 
arte románica, en relación co 
seu contexto histórico e 
cultural.

HAB2.5.1. Describe as 
características xerais da arte 
románica a partir de fontes 
históricas ou historiográficas. 

CCEC
CCL
CAA

HAB2.5.2. Describe as 
características e as función das 
igrexas e dos mosteiros na arte 
románica. 

CCEC
CCL
CSC

HAB2.5.3. Explica as 
características da escultura e a 
pintura románicas, con especial 
referencia á iconografía.

CCEC
CCL

B2.6. Función social 
da arte románica.

B2.6. Explicar a función 
social da arte románica, 
especificando o papel de 
clientes e artistas, e as 
relacións entre eles.

HAB2.6.1. Especifica as 
relacións entre artistas e clientes 
da arte románica. 

CCEC
CCL
CSC

B2.7. Comentario de
obras de arte 
románica.

B2.7. Clasificar, analizar e 
comentar obras significativas
da arte románica, aplicando 
un método que abranga 
diferentes enfoques (técnico, 

HAB2.7.1. Identifica, analiza e 
comenta as esculturas románicas 
do Xuízo Final no tímpano de 
Santa Fe de Conques (Francia).

CCEC
CCL
CAA
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formal, semántico, cultural, 
sociolóxico e histórico).

B2.8. Achega do 
Gótico: expresión 
dunha cultura 
urbana. A catedral e 
a arquitectura civil. 
Modalidades 
escultóricas. Pintura 
italiana e flamenga, 
orixe da pintura 
moderna. 

B2.8, Recoñecer e explicar 
as concepcións estéticas e as 
características esenciais da 
arte gótica, en relación co 
seu contexto histórico e 
cultural.

HAB2.8.1. Describe as 
características xerais da arte 
gótica a partir de fontes 
históricas ou historiográficas. 

CCEC
CCL
CAA

HAB2.8.2. Describe as 
características e a evolución da 
arquitectura gótica e especifica 
os cambios introducidos respecto
á románica. 

CCEC
CCL
CAA

HAB2.8.3. Describe as 
características e a evolución da 
escultura gótica, e especifica as 
súas diferenzas tipolóxicas, 
formais e iconográficas respecto 
á escultura románica.

CCEC
CCL
CAA

HAB2.8.4. Recoñece e explica 
as innovacións da pintura de 
Giotto e do Trecento italiano 
respecto á pintura románica e 
bizantina.

CCEC
CCL
CAA

HAB2.8.5. Explica as 
innovacións da pintura flamenga 
do século XV e cita algunhas 
obras dos seus principais 
representantes.

CCEC
CCL
CAA

B2.9. Función social 
da arte gótica.

B2.9. Explicar a función 
social da arte gótica, 
especificando o papel 

HAB2.9.1. Especifica as 
relacións entre artistas e clientes 
da arte gótica, e a súa variación 

CCEC
CCL
CSC
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desempeñado por clientes e 
artistas, e as relacións entre 
eles.

respecto ao románico. CAA

B2.10. Comentario 
de obras de arte 
gótica.

B2.10. Clasificar, analizar e 
comentar obras significativas
da arte gótica, aplicando un 
método que abranga 
diferentes enfoques (técnico, 
formal, semántico, cultural, 
sociolóxico e histórico).

HAB2.10.1. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes obras 
arquitectónicas góticas: fachada 
occidental da catedral de Reims, 
interior da planta superior da 
Sainte Chapelle de París.

CCEC
CCL
CAA

HAB2.10.2. Identifica, analiza e 
comenta o grupo da Anunciación
e a Visitación da catedral de 
Reims.

CCEC
CCL
CAA

HAB2.10.3. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes pinturas 
góticas: escena de "A fuxida a 
Exipto", de Giotto, na Capela 
Scrovegni de Padua, 
"Matrimonio Arnolfini", de Jan 
Van Eyck, "O descendemento da 
cruz", de Roger van der Weyden,
e o "Xardín das Delicias, de 
Hieronymus Bosch.

CCEC
CCL
CAA

B2.11. O peculiar 
desenvolvemento 
artístico da 
Península Ibérica. 

B2.11. Recoñecer e explicar 
as concepcións estéticas e as 
características esenciais da 
arte románica e gótica 

HAB2.11.1. Explica as 
características e evolución da 
arte románica e gótica en 
España.

CCEC
CCL
CAA
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Arte 
hispanomusulmá. O 
Románico no 
Camiño de Santiago.
O Gótico e a súa 
longa duración.

española e hispano-musulmá,
relacionando cada un dos 
seus estilos cos seus 
respectivos contextos 
históricos e culturais.

HAB2.11.2. Explica as 
características xerais da arte 
islámica a partir de fontes 
históricas ou historiográficas.

CCEC
CCL
CAA

HAB2.11.3. Describe os trazos 
esenciais da mesquita e o pazo 
islámico.

CCEC
CCL
CSC

HAB2.11.4. Explica a evolución 
da arte hispanomusulmá.

CCEC
CCL
CAA

HAB2.11.5. Explica as 
características da arte mudéxar e 
especifica, con exemplos de 
obras concretas, as diferenzas 
entre o mudéxar popular e o 
cortesán.

CCEC
CCL
CAA

B2.12. Comentario 
de obras de arte 
medieval española.

B2.12. Clasificar, analizar e 
comentar obras significativas
da arte medieval española, 
aplicando un método que 
abranga diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, 
cultural, sociolóxico e 

HAB2.12.1. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes obras 
arquitectónicas románicas: San 
Vicente de Cardona (Barcelona), 
San Martín de Frómista e a 
catedral de Santiago de 
Compostela.

CCEC
CCL
CAA
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histórico). HAB2.12.2. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes esculturas 
románicas: "A dúbida de San 
Tomé", no ángulo do claustro de 
San Domingos de Silos 
(Burgos), "Última cea" do 
capitel historiado do claustro de 
San Xoán da Peña (Huesca) e 
fachada de Praterías e Pórtico da 
Gloria da catedral de Santiago.

CCEC
CCL
CAA

HAB2.12.3. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes pinturas 
murais románicas: bóveda da 
Anunciación aos pastores no 
Panteón Real de San Isidoro de 
León, e ábsida de San Clemente 
de Tahull (Lleida).

CCEC
CCL
CAA

HAB2.12.4. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes obras 
arquitectónicas góticas: fachada 
occidental e interior da catedral 
de León, interior da catedral de 
Barcelona, e interior da igrexa de
San Xoán dos Reis, de Toledo.

CCEC
CCL
CAA

HAB2.12.5. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes esculturas 
góticas: tímpano da Portada do 
Sarmental da catedral de Burgos,
e retablo de Gil de Siloé, na 
Cartuxa de Miraflores (Burgos).

CCEC
CCL
CAA
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HAB2.12.6. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes obras 
hispanomusulmás: Mesquita de 
Córdoba, Aljafería de Zaragoza, 
Giralda de Sevilla e Alhambra de
Granada.

CCEC
CCL
CAA

B2.13. Traballo de 
investigación sobre 
historia da arte.

B2.13. Realizar e expor, 
individualmente ou en grupo,
traballos de investigación, 
utilizando tanto medios 
tradicionais como as novas 
tecnoloxías.

HAB2.13.1. Realiza un traballo 
de investigación sobre o 
tratamento iconográfico e o 
significado da visión 
apocalíptica de Cristo e o Xuízo 
Final na arte medieval.

CCEC
CCL
CAA
CD
CSIEE

B2.14. Conservación
do patrimonio: arte 
medieval.

B2.14. Respectar as 
creacións da arte medieval, 
valorando a súa calidade en 
relación coa súa época e a 
súa importancia como 
patrimonio que hai que 
conservar.

HAB2.14.1. Explica a 
importancia da arte románica no 
Camiño de Santiago.

CCEC
CCL
CSC

HAB2.14.2. Confecciona un 
catálogo, con breves 
comentarios, das obras máis 
salientables de arte medieval que
se conservan en Galicia.

CCEC
CCL
CAA
CSIEE

Bloque 3. Desenvolvemento e evolución da arte europea no mundo moderno

B3.1. Renacemento. 
Patróns e artistas. 
Orixe e 
desenvolvemento da 
nova linguaxe en 

B3.1. Recoñecer e explicar 
as concepcións estéticas e as 
características esenciais da 
arte do Renacemento, en 
relación co seu contexto 

HAB3.1.1. Explica as 
características esenciais do 
Renacemento italiano e a súa 
periodización a partir de fontes 
históricas ou historiográficas.

CCEC
CCL
CAA
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arquitectura, 
escultura e pintura. 
Achegas de grandes 
artistas do 
Renacemento 
italiano. 

histórico e cultural. HAB3.1.2. Especifica as 
características da arquitectura 
renacentista italiana e explica a 
súa evolución, desde o 
Quattrocento ao manierismo. 

CCEC
CCL
CAA

HAB3.1.3. Especifica as 
características da escultura 
renacentista italiana e explica a 
súa evolución, desde o 
Quattrocento ao manierismo.

CCEC
CCL
CAA

HAB3.1.4. Especifica as 
características da pintura 
renacentista italiana e explica a 
súa evolución, desde o 
Quattrocento ao manierismo.

CCEC
CCL
CAA

HAB3.1.5. Compara a pintura 
italiana do Quattrocento coa dos 
pintores góticos flamengos 
contemporáneos.

CCEC
CCL
CAA

HAB3.1.6. Explica a 
peculiaridade da pintura 
veneciana do Cinquecento e cita 
os artistas máis representativos.

CCEC
CCL
CAA

B3.2. Función social 
da arte no 
Renacemento

B3.2. Explicar a función 
social da arte especificando o
papel desempeñado por 
patróns, academias, clientes 
e artistas, e as relacións entre
eles.

HAB3.2.1. Describe a práctica 
do patrocinio no Renacemento 
italiano e as novas 
reivindicacións dos artistas en 
relación co seu recoñecemento 
social e a natureza do seu labor. 

CCEC
CCL
CSC
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B3.3. Comentario de
obras de arte: arte do
Renacemento.

B3.3. Clasificar, analizar e 
comentar obras significativas
da arte do Renacemento, 
aplicando un método que 
abranga diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, 
cultural, sociolóxico e 
histórico). 

HAB3.3.1. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes obras 
arquitectónicas do Renacemento 
italiano: cúpula de Santa María 
das Flores e interior da igrexa de
San Lorenzo, ambas en 
Florencia e de Brunelleschi; 
pazo Médici-Riccardi en 
Florencia, de Michelozzo; 
fachada de Santa María Novella 
e do pazo Rucellai, ambos en 
Florencia e de Alberti; templo de
San Pietro in Montorio en Roma,
de Bramante; cúpula e proxecto 
de planta de San Pedro do 
Vaticano, de Michelangelo; Il 
Gesù en Roma, de Giacomo 
della Porta e Vignola; Villa 
Capra (Villa Rotonda) en 
Vicenza, de Palladio.

CCEC
CCL
CAA
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HAB3.3.2. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes esculturas 
do Renacemento italiano: 
primeiro panel da "Porta do 
Paraíso" (da creación do mundo 
á expulsión do Paraíso), de 
Ghiberti; "Gattamelata", de 
Donatello; "Piedade" do 
Vaticano, "David", "Moisés" e as
tumbas mediceas, de 
Michelangelo; "O rapto das 
sabinas", de Giambologna.

CCEC
CCL
CAA
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HAB3.3.3. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes pinturas do
Renacemento italiano: "O tributo
da moeda" e A "Trindade", de 
Masaccio; "Anunciación" do 
Convento de San Marcos en 
Florencia, de Fra Angelico; 
"Madonna do Duque de Urbino",
de Piero della Francesca; "A 
Virxe das rochas", "A última 
cea" e "A Gioconda", de 
Leonardo da Vinci; "A Escola de 
Atenas" de Rafael; a bóveda e o 
"Xuízo Final" da Capela Sixtina,
de Michelangelo; "A 
tempestade", de Giorgione; 
"Venus de Urbino" e "Carlos V 
en Mühlberg", de Tiziano; "O 
lavatorio", de Tintoretto; "As 
vodas de Caná", de Veronés.

CCEC
CCL
CAA

B3.4. A recepción da
estética renacentista 
na Península Ibérica.

B3.4. Recoñecer e explicar 
as concepcións estéticas e as 
características esenciais da 
arte española do 
Renacemento, en relación co 
seu contexto histórico e 
cultural.

HAB3.4.1. Especifica as 
características peculiares do 
Renacemento español en 
comparación co italiano. 

CCEC
CCL
CAA

HAB3.4.2. Describe a evolución 
da arquitectura renacentista 
española.

CCEC
CCL
CAA

HAB3.4.3. Explica a 
peculiaridade da escultura 
renacentista española. 

CCEC
CCL
CAA
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HAB3.4.4. Explica as 
características da pintura de El 
Greco a través dalgunhas das 
súas obras máis representativas.

CCEC
CCL
CAA

B3.5. Comentario de
obras de arte: arte 
española do 
Renacemento.

B3.5. Clasificar, analizar e 
comentar obras significativas
da arte española do 
Renacemento, aplicando un 
método que abranga 
diferentes enfoques (técnico, 
formal, semántico, cultural, 
sociolóxico e histórico). 

HAB3.5.1. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes obras 
arquitectónicas do Renacemento 
español: fachada da 
Universidade de Salamanca; 
pazo de Carlos V na Alhambra 
de Granada, de Pedro Machuca; 
mosteiro de San Lorenzo de El 
Escorial, de Juan de Herrera.

CCEC
CCL
CAA

HAB3.5.2. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes obras 
escultóricas do Renacemento 
español: "Sacrificio de Isaac" do 
retablo de San Bieito de 
Valladolid, de Alonso 
Berruguete; "Santo enterro", de 
Juan de Juni.

CCEC
CCL
CAA

HAB3.5.3. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes pinturas de
El Greco: "O expolio", "A Santa 
Liga" ou "Adoración do nome de
Xesús", "O martirio de San 
Mauricio", "O enterro do Señor 
de Orgaz", "A adoración dos 
pastores", "O cabaleiro da man 
no peito".

CCEC
CCL
CAA
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B3.6. Unidade e 
diversidade do 
Barroco. Linguaxe 
artística ao servizo 
do poder civil e 
eclesiástico. 
Urbanismo barroco. 
Igrexas e pazos. 
Principais 
tendencias.

B3.6. Recoñecer e explicar 
as concepcións estéticas e as 
características esenciais da 
arte do Barroco, en relación 
co seu contexto histórico e 
cultural.

HAB3.6.1. Explica as 
características esenciais do 
Barroco.

CCEC
CCL

HAB3.6.2. Especifica as 
diferenzas entre a concepción 
barroca da arte e a renacentista.

CCEC
CCL
CAA

HAB3.6.3. Compara a 
arquitectura barroca coa 
renacentista.

CCEC
CCL
CAA

HAB3.6.4. Explica as 
características xerais do 
urbanismo barroco.

CCEC
CCL

HAB3.6.5. Compara a escultura 
barroca coa renacentista a través 
da representación de "David" por
Michelangelo e por Bernini.

CCEC
CCL
CAA

HAB3.6.6. Describe as 
características xerais da pintura 
barroca e especifica as 
diferenzas entre a Europa 
católica e a protestante.

CCEC
CCL
CAA
CSC

HAB3.6.7. Distingue e 
caracteriza as grandes tendencias
da pintura barroca en Italia e os 
seus principais representantes.

CCEC
CCL
CAA

HAB3.6.8. Especifica as 
peculiaridades da pintura barroca
flamenga e holandesa.

CCEC
CCL
CAA

B3.7. Función social 
da arte no Barroco.

B3.7. Explicar a función 
social da arte especificando o

HAB3.7.1. Describe o papel 
desempeñado no século XVIII 

CCEC
CCL



Historia da Arte. 2º de bacharelato
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete

ncias 
clave

papel desempeñado por 
patróns, academias, clientes 
e artistas, e as relacións entre
eles.

polas academias en toda Europa 
e, en particular, polo Salón de 
París.

CSC

B3.8. Comentario de
obras de arte: arte do
Barroco.

B3.8. Clasificar, analizar e 
comentar obras significativas
da arte do Barroco, aplicando
un método que abranga 
diferentes enfoques (técnico, 
formal, semántico, cultural, 
sociolóxico e histórico). 

HAB3.8.1. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes obras 
arquitectónicas do Barroco 
europeo do século XVII: fachada
de San Pedro do Vaticano, de 
Carlo Maderno; columnata da 
praza de San Pedro do Vaticano, 
de Bernini; San Carlos das Catro
Fontes en Roma, de Borromini; 
Pazo de Versalles, de Le Vau, 
J.H. Mansart e Le Nôtre. 

CCEC
CCL
CAA

HAB3.8.2. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes esculturas 
de Bernini: "David", "Apolo" e 
"Dafne", "A éxtase de Santa 
Teresa", "Cátedra de San Pedro".

CCEC
CCL
CAA
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HAB3.8.3. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes pinturas do
Barroco europeo do século 
XVII: "Vocación de San Mateo" 
e "Morte da Virxe", de 
Caravaggio; "Triunfo de Baco e 
Ariadna", na bóveda do pazo 
Farnese de Roma, de Annibale 
Carracci; "Adoración do nome 
de Xesús", bóveda de Il Gesù en 
Roma, de Gaulli (Il Baciccia); 
"Adoración dos Magos", "As 
tres Grazas" e "O xardín do 
Amor", de Rubens; "A lección 
de anatomía do doutor Tulpy", 
"A rolda nocturna", de 
Rembrandt.

CCEC
CCL
CAA

B3.9. Barroco 
hispánico. 
Urbanismo e 
arquitectura. 
Imaxinaría barroca. 
Achega da pintura 
española: grandes 
figuras do Século de 
Ouro.

B3.9. Recoñecer e explicar 
as concepcións estéticas e as 
características esenciais da 
arte española do Barroco, en 
relación co seu contexto 
histórico e cultural.

HAB3.9.1. Explica as 
características do urbanismo 
barroco en España e a evolución 
da arquitectura española durante 
o século XVII.

CCEC
CCL
CAA

HAB3.9.2. Explica as 
características da imaxinaría 
barroca española do século XVII
e compara a escola castelá coa 
andaluza. 

CCEC
CCL
CAA

HAB3.9.3. Explica as 
características xerais da pintura 
española do século XVII.

CCEC
CCL
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HAB3.9.4. Describe as 
características e evolución da 
pintura de Velázquez a través 
dalgunhas das súas obras máis 
significativas.

CCEC
CCL
CAA

B3.10. Comentario 
de obras de arte: arte
española do Barroco.

B3.10. Clasificar, analizar e 
comentar obras significativas
da arte española do Barroco, 
aplicando un método que 
abranga diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, 
cultural, sociolóxico e 
histórico). 

HAB3.10.1. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes obras 
arquitectónicas do Barroco 
español do século XVII: Praza 
Maior de Madrid, de Xoán 
Gómez de Mora; Retablo de 
Santo Estevo de Salamanca, de 
Churriguera.

CCEC
CCL
CAA

HAB3.10.2. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes esculturas 
do Barroco español do século 
XVII: "Piedad", de Gregorio 
Fernández; "Inmaculada do 
facistol", de Alonso Cano; 
"Magdalena penitente", de Pedro
de Mena.

CCEC
CCL
CAA
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HAB3.10.3. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes pinturas 
españolas do Barroco español do
século XVII: "Martirio de San 
Filipe", "O soño de Xacob" e "O 
zambro", de Ribera; "Bodegón" 
do Museo do Prado, de 
Zurbarán; "O augador de Sevilla,
"Os borrachos", "A fragua de 
Vulcano", "A rendición de 
Breda", "O Príncipe Baltasar 
Carlos a cabalo", "A Venus do 
espello", "As meninas" e "As 
fiandeiras", de Velázquez; "A 
Sagrada Familia do paxariño", 
"A Inmaculada de El Escorial", 
"Os nenos da concha" e "Nenos 
xogando aos dados", de Murillo.

CCEC
CCL
CAA

B3.11. Século XVIII.
Mantemento do 
Barroco. 
Refinamento rococó.
Neoclasicismo e 
Romanticismo.

B3.11. Recoñecer e explicar 
as concepcións estéticas e as 
características esenciais da 
arte do século XVIII, 
relacionando cada un dos 
seus estilos cos seus 
respectivos contextos 
históricos e culturais.

HAB3.11.1. Explica o século 
XVIII como época de 
coexistencia de vellos e novos 
estilos artísticos nun contexto 
histórico de cambios profundos.

CCEC
CCL
CAA
CSC

HAB3.11.2. Compara o Barroco 
tardío e o Rococó, e especifica a 
diferente concepción da vida e a 
arte que encerran.

CCEC
CCL
CAA
CSC
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HAB3.11.3. Explica as razóns do
xurdimento do Neoclasicismo e 
as súas características xerais en 
arquitectura, escultura e pintura.

CCEC
CCL
CSC

HAB3.11.4. Comenta a escultura
neoclásica a través da obra de 
Canova.

CCEC
CCL
CAA

HAB3.11.5. Especifica as 
posibles coincidencias entre o 
Neoclasicismo e o 
Romanticismo na pintura de 
David.

CCEC
CCL
CAA

HAB3.11.6. Distingue entre a 
corrente tradicional e a clasicista
da arquitectura barroca española 
do século XVIII.

CCEC
CCL
CAA

HAB3.11.7. Explica a figura de 
Salzillo como derradeiro 
representante da imaxinaría 
relixiosa española en madeira 
policromada.

CCEC
CCL
CAA
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B3.12. Comentario 
de obras de arte: arte
do século XVIII.

B3.12. Clasificar, analizar e 
comentar obras significativas
da arte do século XVIII, 
aplicando un método que 
abranga diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, 
cultural, sociolóxico e 
histórico). 

HAB3.12.1. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes obras 
arquitectónicas do século XVIII: 
fachada do Hospicio de San 
Fernando de Madrid, de Pedro 
de Ribera; fachada do Obradoiro
da catedral de Santiago de 
Compostela, de Casas e Novoa; 
Pazo Real de Madrid, de Juvara 
e Sacchetti; Panteón de París, de 
Soufflot; Museo do Prado en 
Madrid, de Juan de Villanueva.

CCEC
CCL
CAA

HAB3.12.2. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes obras 
escultóricas do século XVIII: "A 
oración no horto", de Salzillo; 
"Eros e Psique" e "Paulina 
Bonaparte", de Canova.

CCEC
CCL
CAA

HAB3.12.3. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes obras de 
David: "O xuramento dos 
Horacios" e "A morte de Marat".

CCEC
CCL
CAA

B3.13. Traballo de 
investigación en 
historia da arte.

B3.13. Realizar e expor, 
individualmente ou en grupo,
traballos de investigación, 
utilizando tanto medios 
tradicionais como as novas 
tecnoloxías.

HAB3.13.1. Realiza un traballo 
de investigación sobre o proceso 
de construción da nova basílica 
de San Pedro do Vaticano ao 
longo dos séculos XVI e XVII.

CCEC
CCL
CAA
CD
CSIEE

B3.14. Conservación
do patrimonio: arte 

B3.14. Respectar as 
creacións da arte da Idade 

HAB3.14.1. Confecciona un 
catálogo, con breves 

CCEC
CCL
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moderna. Moderna, valorando a súa 
calidade en relación coa súa 
época e a súa importancia 
como patrimonio que hai que
conservar. 

comentarios, das obras máis 
salientables da arte dos séculos 
XVI ao XVIII que se conservan 
en Galicia.

CAA
CSIEE

Bloque 4. O século XIX: a arte dun mundo en transformación

B4.1. A figura de 
Goya. 

B4.1. Analizar a obra de 
Goya e identificar nela os 
trazos propios das correntes 
da súa época e os que 
anticipan diversas vangardas 
posteriores. 

HAB4.1.1. Analiza a evolución 
da obra de Goya como pintor e 
gravador, desde a súa chegada á 
Corte ata o seu exilio final en 
Bordeos.

CCEC
CCL
CAA

HAB4.1.2. Compara a visión de 
Goya nas series de gravados "Os 
caprichos" e "Os disparates ou 
proverbios".

CCEC
CCL
CAA

B4.2. Comentario de
obras de arte: Goya.

B4.2. Clasificar, analizar e 
comentar obras significativas
de Goya, aplicando un 
método que abranga 
diferentes enfoques (técnico, 
formal, semántico, cultural, 
sociolóxico e histórico). 

HAB4.2.1. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes obras de 
Goya: "O parasol", "A familia de
Carlos IV", "O 2 de maio de 
1808 en Madrid" ("A loita cos 
mamelucos"), "Os fusilamentos 
do 3 de maio de 1808"; desastre 
nº 15 ("E non hai remedio") da 
serie "Os desastres da guerra"; 
"Saturno devorando un fillo" e 
"A leiteira de Bordeos".

CCEC
CCL
CAA
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B4.3. A Revolución 
Industrial e o 
impacto dos novos 
materiais na 
arquitectura. Do 
Historicismo ao 
Modernismo. A 
Escola de Chicago. 
Nacemento do 
urbanismo moderno. 

B4.3. Recoñecer e explicar 
as concepcións estéticas e as 
características esenciais da 
arquitectura do século XIX, 
relacionando cada un dos 
seus estilos cos seus 
respectivos contextos 
históricos e culturais.

HAB4.3.1. Describe as 
características e a evolución da 
arquitectura do ferro no século 
XIX, en relación cos avances e 
as necesidades da revolución 
industrial.

CCEC
CCL
CAA
CSC
CMCCT

HAB4.3.2. Explica as diferenzas
entre enxeñeiros e arquitectos na
primeira metade do século XIX.

CCEC
CCL
CAA

HAB4.3.3. Explica as 
características do neoclasicismo 
arquitectónico durante o Imperio
de Napoleón.

CCEC
CCL

HAB4.3.4. Explica as 
características do historicismo en
arquitectura e a súa evolución 
cara ao eclecticismo.

CCEC
CCL
CAA

HAB4.3.5. Explica as 
características e principais 
tendencias da arquitectura 
modernista.

CCEC
CCL

HAB4.3.6. Especifica as achegas
da Escola de Chicago á 
arquitectura.

CCEC
CCL

HAB4.3.7. Describe as 
características e os obxectivos 
das remodelacións urbanas de 
París, Barcelona e Madrid na 
segunda metade do século XIX.

CCEC
CCL

B4.4. Comentario de B4.4. Clasificar, analizar e HAB4.4.1. Identifica, analiza e CCEC
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obras de arte: 
arquitectura do 
século XIX.

comentar obras significativas
da arquitectura do século 
XIX, aplicando un método 
que abranga diferentes 
enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, 
sociolóxico e histórico). 

comenta as seguintes obras 
arquitectónicas: templo da 
Madalena en París, de Vignon; 
Parlamento de Londres, de Barry
e Pugin; Auditorio de Chicago, 
de Sullivan e Adler; torre Eiffel 
de París; templo da Sagrada 
Familia en Barcelona, de Gaudí.

CCL
CAA

B4.5. Evolución da 
pintura: 
Romanticismo, 
Realismo, 
Impresionismo e 
Simbolismo. Os 
postimpresionistas, 
xerme das vangardas
pictóricas do século 
XX. 

B4.5. Recoñecer e explicar 
as concepcións estéticas e as 
características esenciais da 
pintura do século XIX, 
relacionando cada un dos 
seus estilos cos seus 
respectivos contextos 
históricos e culturais.

HAB4.5.1. Describe as 
características do Romanticismo 
na pintura e distingue entre o 
romanticismo da liña de Ingres e 
o romanticismo da cor de 
Gericault e Delacroix.

CCEC
CCL
CAA

HAB4.5.2. Compara as visións 
románticas da paisaxe en 
Constable e Turner.

CCEC
CCL
CAA

HAB4.5.3. Explica o Realismo e
a súa aparición no contexto dos 
cambios sociais e culturais de 
mediados do século XIX.

CCEC
CCL
CSC

HAB4.5.4. Compara o Realismo 
co Romanticismo. 

CCEC
CCL
CAA

HAB4.5.5. Describe as 
características xerais do 
Impresionismo e o 
Neoimpresionismo.

CCEC
CCL
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HAB4.5.6. Define o concepto de
postimpresionismo e especifica 
as achegas de Cézanne e Van 
Gogh como precursores das 
grandes correntes artísticas do 
século XX.

CCEC
CCL
CAA

HAB4.5.7. Explica o 
Simbolismo de finais do século 
XIX como reacción fronte ao 
Realismo e ao Impresionismo.

CCEC
CCL
CAA

B4.6. Función social 
da arte no século 
XIX.

B4.6. Explicar a evolución 
cara á independencia dos 
artistas respecto aos clientes, 
especificando o papel 
desempeñado polas 
academias, os salóns, as 
galerías privadas e os 
marchantes.

HAB4.6.1. Explica os cambios 
que se producen no século XIX 
nas relacións entre artistas e 
clientes, referidos á pintura.

CCEC
CCL
CSC

B4.7. Comentario de
obras de arte: o 
século XIX.

B4.7. Clasificar, analizar e 
comentar obras significativas
da pintura do século XIX, 
aplicando un método que 
abranga diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, 
cultural, sociolóxico e 
histórico). 

HAB4.7.1. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes pinturas do
século XIX: "O baño turco", de 
Ingres; "A balsa da Medusa", de 
Gericault; "A liberdade guiando 
o pobo", de Delacroix; "O carro 
de feo", de Constable; "Chuvia, 
vapor e velocidade", de Turner; 
"O enterro de Ornans", de 
Courbet; "O ánxelus", de Millet; 
"Almorzo sobre a herba", de 
Manet; "Impresión, sol nacente" 

CCEC
CCL
CAA
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e a serie sobre a Catedral de 
Ruán, de Monet; "Le Moulin de 
la Galette", de Renoir; "Unha 
tarde de domingo na Grande 
Jatte", de Seurat; "Xogadores de 
cartas" e "Mazás e laranxas", de 
Cézanne; "A noite estrelada" e 
"O segador", de Van Gogh; 
"Visión despois do sermón" e "O
mercado" ("Ta matete"), de 
Gauguin.

B4.8. Escultura: 
mantemento do 
clasicismo. Rodin. 

B4.8. Recoñecer e explicar 
as concepcións estéticas e as 
características esenciais da 
escultura do século XIX, 
relacionando cada un dos 
seus estilos cos seus 
respectivos contextos 
históricos e culturais.

HAB4.8.1. Relaciona a 
produción e o academicismo 
dominante na escultura do século
XIX coas transformacións 
levadas a cabo nas cidades 
(monumentos conmemorativos 
en prazas, parques e avenidas, e 
esculturas funerarias nos novos 
cemiterios).

CCEC
CCL
CAA
CSC

HAB4.8.2. Explica as 
características da renovación 
escultórica emprendida por 
Rodin.

CCEC
CCL

B4.9. Comentario de
obras de arte: século 
XIX.

B4.9. Clasificar, analizar e 
comentar obras significativas
da escultura do século XIX, 
aplicando un método que 
abranga diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, 

HAB4.9.1. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes obras de 
Rodin: "O pensador" e "Os 
burgueses de Calais".

CCEC
CCL
CAA



Historia da Arte. 2º de bacharelato
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ncias 
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cultural, sociolóxico e 
histórico). 

B4.10. Traballo de 
investigación en 
historia da arte.

B4.10. Realizar e expor, 
individualmente ou en grupo,
traballos de investigación, 
utilizando tanto medios 
tradicionais como as novas 
tecnoloxías.

HAB4.10.1. Realiza un traballo 
de investigación sobre as 
exposicións universais do século 
XIX e a súa importancia desde o 
punto de vista arquitectónico.

CCEC
CCL
CAA
CD
CSIEE

HAB4.10.2. Realiza un traballo 
de investigación sobre a 
influencia da fotografía e o 
gravado xaponés no 
desenvolvemento do 
Impresionismo, con referencias a
obras concretas.

CCEC
CCL
CAA
CD
CSIEE

B4.11. Conservación
do patrimonio: arte 
do século XIX.

B4.11. Respectar as 
creacións da arte do século 
XIX, valorando a súa 
calidade en relación coa súa 
época e a súa importancia 
como patrimonio que hai que
conservar. 

HAB4.11.1. Confecciona un 
catálogo, con breves 
comentarios, das obras máis 
salientables da arte do século 
XIX que se conservan en 
Galicia.

CCEC
CCL
CAA
CSIEE

Bloque 5. A ruptura da tradición: a arte na primeira metade do século XX

B5.1. O fenómeno 
das vangardas nas 
artes plásticas: 
Fauvismo, Cubismo,
Futurismo, 
Expresionismo, 

B5.1. Recoñecer e explicar 
as concepcións estéticas e as 
características esenciais das 
vangardas artísticas das artes 
plásticas na primeira metade 
do século XX, relacionando 

HAB5.1.1. Define o concepto de
vangarda artística en relación co 
acelerado ritmo de cambios na 
sociedade da época e a liberdade 
creativa dos/das artistas iniciada 
na centuria anterior.

CCEC
CCL
CSC
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pintura abstracta, 
Dadaísmo e 
Surrealismo.

cada unha delas cos seus 
respectivos contextos 
históricos e culturais.

HAB5.1.2. Describe a orixe e as 
características do Fauvismo.

CCEC
CCL

HAB5.1.3. Describe o proceso 
de xestación e as características 
do Cubismo, distinguindo entre 
o Cubismo analítico e o 
sintético.

CCEC
CCL
CAA
CSC

HAB5.1.4. Describe o ideario e 
os principios do futurismo.

CCEC
CCL

HAB5.1.5. Identifica os 
antecedentes do expresionismo 
no século XIX, explica as súas 
características xerais e especifica
as diferenzas entre os grupos 
alemáns "A ponte" e "O xinete 
azul".

CCEC
CCL
CAA

HAB5.1.6. Describe o proceso 
de xestación e as características 
da pintura abstracta, distingue a 
vertente cromática e a 
xeométrica, e especifica 
algunhas das súas correntes máis
significativas, como o 
Suprematismo ruso ou o 
Neoplasticismo.

CCEC
CCL
CAA

HAB5.1.7. Describe as 
características do Dadaísmo 
como actitude provocadora nun 
contexto de crise.

CCEC
CCL
CSC
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HAB5.1.8. Explica a orixe, as 
características e os obxectivos do
Surrealismo.

CCEC
CCL

HAB5.1.9. Explica a 
importancia dos pintores 
españois Picasso, Miró e Dalí no
desenvolvemento das vangardas 
artísticas.

CCEC
CCL

HAB5.1.10. Explica a 
renovación temática, técnica e 
formal da escultura na primeira 
metade do século XX, 
distinguindo as obras 
relacionadas coas vangardas 
pictóricas e as que utilizan 
recursos ou linguaxes 
independentes.

CCEC
CCL
CAA
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B5.2. Comentario de
obras de arte: a 
plástica na primeira 
metade do século 
XX.

B5.2. Clasificar, analizar e 
comentar obras significativas
da plástica da primeira 
metade do século XX, 
aplicando un método que 
abranga diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, 
cultural, sociolóxico e 
histórico).

HAB5.2.1. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes obras: "A 
alegría de vivir", de Matisse; "As
señoritas de Aviñón", "Retrato de
Ambroise Vollard", "Natureza 
morta con cadeira de reixa de 
cana" e "Guernica", de Picasso; 
"A cidade que emerxe", de 
Boccioni; "O berro", de Munch; 
"A rúa", de Kirchner; "Lírica" e 
"Sobre branco II", de Kandinsky;
"Cadrado negro", de Malevich; 
"Composición II", de Mondrian; 
"L.H.O.O.Q.", de Duchamp; "O 
elefante das Celebes", de Ernst; 
"A chave dos campos", de 
Magritte; "O entroido de 
Arlequín" e "Mulleres e paxaros 
á luz da lúa", de Miró; "O xogo 
lúgubre" e "A persistencia da 
memoria", de Dalí.

CCEC
CCL
CAA
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HAB5.2.2. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes obras 
escultóricas: "O profeta", de 
Gargallo; "Formas únicas de 
continuidade no espazo", de 
Boccioni; "Fonte", de Duchamp; 
"Muller peiteándose ante un 
espello", de Xulio González; 
"Mademoiselle Pogany I", de 
Brancusi; "Lagosta, nasa e cola 
de peixe", de Calder; "Figura 
reclinada", de Henry Moore.

CCEC
CCL
CAA

B5.3. Renovación da
linguaxe 
arquitectónica: o 
funcionalismo do 
Movemento 
Moderno e a 
arquitectura 
orgánica.

B5.3. Recoñecer e explicar 
as concepcións estéticas e as 
características esenciais da 
arquitectura da primeira 
metade do século XX, 
relacionando cada unha delas
cos seus respectivos 
contextos históricos e 
culturais.

HAB5.3.1. Explica o proceso de 
configuración e os trazos 
esenciais do Movemento 
Moderno en arquitectura.

CCEC
CCL
CAA

HAB5.3.2. Especifica as achegas
da arquitectura orgánica ao 
Movemento Moderno.

CCEC
CCL
CAA

B5.4. Comentario de
obras de arte: 
arquitectura da 
primeira metade do 
século XX.

B5.4. Clasificar, analizar e 
comentar obras significativas
da arquitectura da primeira 
metade do século XX, 
aplicando un método que 
abranga diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, 
cultural, sociolóxico e 
histórico). 

HAB5.4.1. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes obras 
arquitectónicas: edificio da 
Bauhaus en Dessau (Alemaña), 
de Gropius; pavillón de Alemaña
en Barcelona, de Mies van der 
Rohe; Vila Saboia en Poissy 
(Francia), de Le Corbusier; casa 
Kaufman (Casa da Cascada), de 

CCEC
CCL
CAA
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Frank Lloyd Wright.
B5.5. Traballo de 
investigación en 
Historia da Arte.

B5.5. Realizar e expor, 
individualmente ou en grupo,
traballos de investigación, 
utilizando tanto medios 
tradicionais coma as novas 
tecnoloxías.

HAB5.5.1. Realiza un traballo 
de investigación sobre o Grupo 
de Artistas e Técnicos Españois 
Para o Progreso da Arquitectura 
Contemporánea (GATEPAC).

CCEC
CCL
CAA
CD
CSIEE

B5.6. Conservación 
do patrimonio: arte 
do século XX.

B5.6. Respectar as 
manifestacións da arte da 
primeira metade do século 
XX, valorando a súa 
importancia como expresión 
da profunda renovación da 
linguaxe artística na que se 
sustenta a liberdade creativa 
actual. 

HAB5.6.1. Selecciona unha obra
arquitectónica, unha escultura ou
unha pintura da primeira metade 
do século XX, das existentes en 
Galicia, e xustifica a súa 
elección.

CCEC
CCL
CAA
CSIEE

Bloque 6. A universalización da arte desde a segunda metade do século XX

B6.1. Predominio do
Movemento 
Moderno ou Estilo 
Internacional en 
arquitectura. A 
arquitectura á marxe 
do estilo 
internacional: High 
Tech, arquitectura 
Posmoderna e 

B6.1. Recoñecer e explicar 
as concepcións estéticas e as 
características esenciais da 
arquitectura desde a segunda 
metade do século XX, 
enmarcándoa nas novas 
relacións entre clientes, 
artistas e público que 
caracterizan ao mundo 
actual.

HAB6.1.1. Explica o papel 
desempeñado no proceso de 
universalización da arte polos 
medios de comunicación de 
masas e as exposicións e feiras 
internacionais de arte.

CCEC
CCL
CSC

HAB6.1.2. Explica as razóns do 
mantemento e a difusión 
internacional do Movemento 
Moderno en arquitectura.

CCEC
CCL
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Deconstrución. HAB6.1.3. Distingue e describe 
as características doutras 
tendencias arquitectónicas á 
marxe do Movemento Moderno 
ou Estilo Internacional, en 
particular a High Tech, a 
posmoderna e a deconstrución.

CCEC
CCL
CAA

B6.2. Comentario de
obras de arte: 
arquitectura desde a 
segunda metade do 
século XX.

B6.2. Clasificar, analizar e 
comentar obras significativas
da arquitectura desde a 
segunda metade do século 
XX, aplicando un método 
que abranga diferentes 
enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, 
sociolóxico e histórico).

HAB6.2.1. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes obras: 
"Unité d’habitation" en Marsella,
de Le Corbusier; edificio 
Seagram en Nova York, de M. 
van der Rohe e Philip Johnson; o
museo Guggenheim de Nova 
York, de F. Lloyd Wright; a Casa
da Ópera de Sydney, de J. Utzon;
o centro Pompidou de París, de 
R. Piano e R. Rogers; o AT & T 
Building de Nova York, de 
Philip Johnson; o museo 
Guggenheim de Bilbao, de F. O. 
Gehry.

CCEC
CCL
CAA

B6.3. Artes plásticas:
das segundas 
vangardas á 
posmodernidade.

B6.3. Recoñecer e explicar 
as concepcións estéticas e as 
características esenciais das 
artes plásticas desde a 
segunda metade do século 
XX, no marco das novas 
relacións entre clientes, 
artistas e público que 

HAB6.3.1. Explica e compara o 
Informalismo europeo e o 
Expresionismo abstracto 
norteamericano.

CCEC
CCL
CAA

HAB6.3.2. Explica a abstracción
postpictórica.

CCEC
CCL

HAB6.3.3. Explica o 
Minimalismo.

CCEC
CCL
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caracterizan o mundo actual. HAB6.3.4. Explica a arte 
cinética e a Op-Art.

CCEC
CCL

HAB6.3.5. Explica a arte 
conceptual.

CCEC
CCL

HAB6.3.6. Explica a Arte 
Povera.

CCEC
CCL

HAB6.3.7. Distingue e explica 
algunhas das principais correntes
figurativas: Pop-Art, Nova 
Figuración, Hiperrealismo.

CCEC
CCL
CAA

HAB6.3.8. Explica en que 
consisten as seguintes 
manifestacións de arte non 
duradeira: Happening, Body Art 
e Land Art.

CCEC
CCL

HAB6.3.9. Describe os 
formulacións xerais da 
posmodernidade, referida ás 
artes plásticas.

CCEC
CCL

B6.4. Comentario de
obras de arte: a arte 
desde a segunda 
metade do século 
XX.

B6.4. Clasificar, analizar e 
comentar obras significativas
da arte desde a segunda 
metade do século XX, 
aplicando un método que 
abranga diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, 
cultural, sociolóxico e 
histórico).

HAB6.4.1. Identifica o autor e a 
corrente artística (non 
necesariamente o título), e 
analiza e comenta as seguintes 
obras: "Pintura" (Museo 
Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía de Madrid), de Tapies; 
"Grito nº 7", de Antonio Saura; 
"One: number 31, 1950", de J. 
Pollock; "Ctesiphon III", de F. 
Stella; "Equivalente VIII", de 

CCEC
CCL
CAA
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Carl André; "Vega 200", de 
Vasarely; "Unha e tres cadeiras",
de J. Kosuth; "Iglú con árbore", 
de Mario Merz; "Marilyn 
Monroe" (serigrafía de 1967), de 
A. Warhol; "O Papa que berra" 
(estudo a partir do retrato do 
Papa Inocencio X), de Francis 
Bacon; "A Gran Vía madrileña 
en 1974", de Antonio López.

B6.5. Novos 
sistemas visuais: 
fotografía, cine e 
televisión, 
cartelismo e cómic. 
Combinación de 
linguaxes 
expresivas.

B6.5. Explicar o 
desenvolvemento e a 
extensión dos novos sistemas
visuais, como a fotografía, o 
cine, a televisión,o 
cartelismo ou o cómic, 
especificando o modo en que
combinan diversas linguaxes 
expresivas.

HAB6.5.1. Explica brevemente o
desenvolvemento dos novos 
sistemas visuais e as 
características da súa linguaxe 
expresiva: fotografía, cartel, 
cine, cómic, producións 
televisivas, videoarte e arte por 
computador.

CCEC
CCL

B6.6. Impacto das 
novas tecnoloxías na
difusión e na 
creación artística. 

B6.6. Describir as 
posibilidades que abriron as 
novas tecnoloxías, e explicar 
os seus efectos tanto para a 
creación artística como para 
a difusión da arte. 

HAB6.6.1. Especifica as 
posibilidades que ofrecen as 
novas tecnoloxías para a 
creación artística e para a 
difusión da arte. 

CCEC
CCL
CMCCT
CD

B6.7. Arte e cultura 
visual de masas.

B6.7. Identificar a presenza 
da arte na vida cotiá, e 
distinguir os ámbitos en que 

HAB6.7.1. Define o concepto de
cultura visual de masas, e 
describe os seus trazos esenciais.

CCEC
CCL
CSC
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se manifesta. HAB6.7.2. Identifica a arte nos 
diferentes ámbitos da vida cotiá.

CCEC
CCL
CSC

B6.8. O patrimonio 
artístico como 
riqueza cultural. A 
preocupación pola 
súa conservación. A 
UNESCO.

B6.8. Respectar as 
manifestacións da arte de 
todos os tempos, valorándoas
como patrimonio cultural 
herdado que se debe 
conservar e transmitir ás 
xeracións futuras, e explicar 
que é o Patrimonio Mundial 
da UNESCO, así como a súa 
orixe e a súa finalidade. 

HAB6.8.1. Explica a orixe do 
Patrimonio Mundial da 
UNESCO e os seus obxectivos.

CCEC
CCL

HAB6.8.2. Realiza un traballo 
de investigación relacionado cos 
bens artísticos de España e de 
Galicia inscritos no catálogo do 
Patrimonio Mundial da 
UNESCO.

CCEC
CCL
CAA
CD
CSIEE

Bloque 7. O vocabulario artístico

B7.1. Vocabulario 
artístico.

B7.1. Utilizar a terminoloxía 
específica da arte nas 
exposicións orais e escritas, 
denominando con precisión 
os elementos e as técnicas 
principais.

HAB7.1.1. Utiliza con 
corrección a terminoloxía 
específica das artes en 
exposicións orais e escritas.

CCEC
CCL



Procedementos e instrumentos de avaliación

Exames puntuados sobre 8.
Dous exames por avaliación:
                     Un,  segundo o modelo de selectividade puntuado sobre 6.
                     Outro de clasificación de 10 obras de arte, puntuado sobre 2.

Entrega de dúas láminas obrigatorias e dúas voluntarias por avaliación, puntuadas sobre 2.

Esta secuenciación estará suxeita a posibles alteracións, en función da marcha do curso e da evolución do alumnado. 

Avaliación

O sistema de avaliación será continua e individualizada, de maneira que poidamos coñecer en cada momento cal é a marcha de cada
un dos alumnos.

Teranse en conta os contidos mínimos,e avaliaranse os conceptos, procedementos e actitudes.

 Valorarase:

-Interese do alumno pola materia,participación na clase,atención...
-Traballos: valorarase a capacidade de comprensión, de síntese, a presentación, exposición oral....
-Realización periódica de probas escritas.
-Conceptos claros,relacións e interrelacións entre elementos, capacidade de dedución...
-Comentario de textos.
-Análise de obras de arte.
-Avaliación das saídas de traballo.



A cualificación de cada avaliación  dividirase en dúas partes:

- Un 80% corresponderá ás notas obtidas nas  probas escritas realizadas, seguindo o modelo  establecido pola CIUG.

- O  20% restante corresponderá ás cualificacións obtidas nos comentarios de obras de arte que  o alumnado deberá entregar á
profesora antes de cada proba  (un mínimo de  dous en cada avaliación).
       

Metodoloxía

A perspectiva metodolóxica debe ser eminentemente práctica; nela, debe perseguirse a participación activa do alumnado e o debate público de
opinións ao fío das cuestións suscitadas polo profesorado. Aínda así,  a  materia non debe desligarse por completo dunhas bases
teóricas, que deben vir funda- mentalmente da man das propias fontes históricas. O coñecemento destes contidos desenvolverá a
cultura do alumnado; a integración de todos eles engade ao seu acervo académico habilidades e estratexias metodolóxicas que lle
posibilitarán  acceder  e  procesar  os  datos  para,  posteriormente,  reflexionar  autonomamente  sobre  eles.  Así,  a  súa  incorporación
habilitará para situar, comprender, asimilar e comentar calquera obra de arte que se someta á súa consideración. O importante é que,
unha vez cursada esta materia, o alumnado adquira unha formación máis ampla, unha visión máis global do lugar que ocupa a historia
da arte na historia da humanidade e posúa criterio para establecer xuízos estéticos propios.

A  metodoloxía  empregada busca polo tanto acadar  unha  aprendizaxe significativa  a partires da aplicación de dúas estratexias

básicas docentes:

-estratexia expositiva: na cal o profesor presenta o aparato conceptual dos contidos debidamente axeitado ó nivel amosado
polo alumnado nunha previa avaliación inicial.
-estratexia de aprendizaxe por descubrimento: unha vez presentados os contidos pola anterior estratexia o alumno será quen de
adaptalos os seus esquemas cognitivos e aplicalos segundo as súas competencias para realizaren actividades onde a aprendizaxe se
acade a través do descubrimento persoal .

A aprendizaxe significativa así concibida busca engarzar os coñecementos previos do alumno cos novos que el mesmo descubrirá ó
longo do proceso de aprendizaxe no presente curso.



Atención á diversidade do alumnado

O alumno é unha realidade individual con obxectivos vitais e académicos distintos entre si, capacidades e competencias diferenciadas,
intereses e motivacións diversas, estratexias variadas etc.  A metodoloxía, há de ser un instrumento docente capaz de atender ás
distintas matizacións individuais do alumnado. Polo tanto, nesta materia, tal metodoloxía ponse ao servizo deste ideal do seguinte xeito:

-Porque mediante a estratexia de aprendizaxe por descubrimento o  alumno é quen de mobilizar os conceptos ó nivel das súas
competencias individuais e ó nivel das súas iniciativas e intereses particulares.

-Porque mediante a estratexia expositiva o profesor garante uns niveis mínimos de conceptos que os alumnos farán seus ó seu
xeito e adaptándoos a súa personalidade.

Recursos e materiais didácticos

Este Departamento conta cun material  de elaboración propia para impartir  esta materia.  O alumno recebe acceso libre ó material
referido a través ou ben de copia directa sobre orixinais ou a través de compartir dito material na nube (Dropbox). O recurso consta de
material teórico e de material gráfico para a preparación do comentario das obras de arte. Prestarase especial atención á realización de
traballos  de  investigación  sobre  autores  e  autoras,  así  como  comentarios  contextualizados  de  obras  representativas  dun  estilo
determinado. Na nosa disciplina ademais, pódese facilmente potenciar o uso autónomo do alumnado no manexo das TIC e das e de
fontes documentais ao seu alcance (páxinas web, visitas virtuais a museos en web, comentarios en web de obras de arte, uso de
ferramentas como os proxectos de google, entre outras, para certas pinturas do Museo do Prado etc), todo co obxectivo de fomentar o
sentido crítico e a capacidade de síntese para tratar a información obtida, a súa coherencia e claridade, así como a súa capacidade de
comunicación á hora de elaborar os resultados.



Criterios de Avaliación, cualificación e promoción do alumnado

1. Analizar e comparar os cambios producidos na concepción da arte e das súas funcións en distintos momentos históricos e en
diversas culturas. Mediante este criterio trátase de avaliar se o alumnado, logo de analizar e contrastar as diferenzas no concepto de
arte e as súas funcións, asume a complexidade destes conceptos e comprende as razóns dos cambios que se producen neles.
2. Analizar e interpretar obras de arte empregando un método que teña en conta os elementos que  as  conforman (materiais,
formas,  tratamento do tema,personalidade do e da artista,  clientela,  técnicas utilizadas,etc.),  así  como a súa relación co contexto
histórico e cultural en que foron creadas, valorando a participación correcta. Este criterio serve para comprobar que o alumnado manexa
con soltura os conceptos relativos aos elementos que configuran unha obra de arte e que sabe utilizar procedementos básicos para a
súa análise e interpretación, tendo sempre presente o contexto histórico en que foi  creada. Ademais considéranse tamén as súas
achegas subxectivas, valorando a súa creatividade.
3. Identificar en obras de arte representativas dunha época ou momento histórico as características máis destacadas que permitan
relacionalas cun determinado estilo artístico ou con artistas, valorando, se é o caso, a diversidade de correntes que poden coincidir
nunha mesma época. A través deste criterio preténdese avaliar se o alumnado comprende o concepto de estilo e se recoñece en obras
con- cretas os trazos característico máis destacados que configuran os estilos artísticos máis representativos da arte occidental ou, se é
o caso, as peculiaridades das e dos artistas. Valorarase, non tanto a clasificación canto a argumentación que se realice para xustificar a
devandita pertenza, así como a claridade na exposición das súas ideas e a precisión na linguaxe.

4. Caracterizar  os  principais  estilos  artísticos  da  tradición  cultural  europea  e  describir  os  seus  trazos  básicos,  situalos  nas
coordenadas espacio-temporais e relacionalos co contexto en que se desenvolven. Con este criterio trátase de valorar se o alumnado
posúe unha visión global da evolución da arte occidental e é capaz de recoñecer os elementos peculiares de cada período, de situalos
no tempo e de poñelos en relación co seu contexto histórico.
5. Analizar e comparar distintas concepcións estéticas e trazos estilísticos para apreciar as permanencias e os cambios que teñen
lugar  ao longo da historia.  Con este criterio  preténdese avaliar  a percepción e capacidade para valorar a evolución dos cambios
artísticos ao longo da historia atendendo á natureza da arte como linguaxe: a diferente concepción dos elementos formais, os novos
problemas técnicos, o tratamento dos temas, a incidencia de novos usos e funcións que se asocian á arte, etc.
6. Recoñecer  e  analizar  obras  significativas  de  artistas  relevantes,  con  atención  a  artistas  de  Galiza  e  do  Estado  español,
distinguindo tanto os trazos diferenciadores do seu estilo como as súas particularidades. Este criterio pretende avaliar a capacidade do
alumnado á hora de valorar o protagonismo de artistas que desenvolveron na súa obra novas formulacións ou abriron vías artísticas



intransitadas nunhas determinadas circunstancias históricas, valorando o que de innovación ou xenialidade representa a súa obra para
a historia da arte.
7. Explicar  a  presenza  da  arte  na  vida  cotiá  e  nos  medios  de  comunicación  social  empregando  un  vocabulario  axeitado,
defendendo as opinións de forma razoada e respectuosa. Con este criterio trátase de avaliar en que medida se saben aplicar os
coñecementos adquiridos para xulgar o papel da arte no mundo actual, a súa presenza en múltiples aspectos da vida cotiá e a súa
consideración como obxecto de consumo.
8. Preparar e planificar a visita a monumentos artísticos, museos e/ou exposicións de diferente índole, solicitando e elaborando a
información  necesaria  cos  medios  ao  seu  alcance.  Con  este  criterio  trátase  de  avaliar  en  que  medida  se  saben  mobilizar  os
coñecementos previos para preparar unha saída ou visita e utilizar a observación directa como vehículo de ampliación e matización dos
pro- pios coñecementos e sensacións estéticas. Esta tarefa implica manexar diferentes fontes documentais e bibliográficas con rigor
crítico.
9. Expresar, oralmente ou por escrito, valoracións persoais, críticas e fundadas sobre as obras estudadas e sobre o seu estado de
conservación. Con este criterio valorarase a capacidade do alumnado para apreciar a calidade estética das obras de arte obxecto de
contemplación,  así  como para  expresar  sentimentos  e  ideas  propias  ante  elas.  Avaliarase  tamén a  súa toma de postura  ante  a
necesidade de conservación da arte e a restauración.
10. Realizar e expor traballos sobre calquera aspecto da historia da arte que requiran a utilización das fontes de información ao
seu alcance, así como a análise e utilización rigorosa da información obtida, empregando a terminoloxía específica das artes visuais.
Con este criterio preténdese avaliar a capacidade e autonomía do alumnado á hora de utilizar os recursos que ten ao seu alcance para
obter información, así como para seleccionar e tratar esa información seguindo criterios científicos.

Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino.

En canto os instrumentos de avaliación este Departamento opta por seguir, non cremos que poida ser doutro xeito, o modelo de PAU
dado pola CIUG para a materia, isto é, un  exame trimestral  no cal existen dúas opcións. En cada opción aparecen 3 obras e oito
conceptos artísticos a comen- tar; o alumno debe elixir unha opción e, dentro desta, elixir dúas obras e definir os 8 conceptos (esta
última é a única variante con respecto ó modelo CIUG). Outorgarase un máximo de catro puntos para cada unha das obras tendo en



conta a clasificación de cada obra, a situación de cada obra nun contexto histórico e artístico e as características formais da mesma
(espaciais, iconográficas e técnicas, etc). O apartado de definicións, onde de 8 conceptos propostos deberán explicarse os 8, contará
cun máximo de dous puntos. A nota deste exame representará o 80% da nota final.

O restante 20% da nota obterase coa media derivada das cualificacións obtidas en distintas prácticas de comentario de obras de
arte repartidas ó longo de cada trimestre e programadas para que o alumno teña a obriga de xestionar a información recibida dun xeito
permanente.
En canto aos criterios de cualificación estes son moi sinxelos: aprobarán a materia aqueles alumnos que acaden un mínimo de 5
puntos en cada un dos trimestres.  Este Departamento resérvase o dereito a modificar a nota dos exames no caso de actitudes
disruptivas ou de falta de respecto cara ó grupo e a materia por parte dalgún alumno.

Actividades de seguimento e recuperación

Aqueles alumnos que non acaden o aprobado nalgún dos trimestres do curso terán a posibilidade de recuperar a materia nun exame especial
a tal efecto en dúas convocatorias: maio e xuño. O modelo de exame será idéntico ó descrito no apartado anterior.

Instrumentos e criterios de cualificación no Bacharelato para Adultos

No caso do alumnado pertencente á modalidade de Adultos, tendo en conta as especiais circunstancias que en moitos casos presentan
os alumnos, proponse a adopción dun sistema de avaliación máis acorde coa súa realidade dende un plantexamento máis flexible.
No seu caso valorarase:

-Asistencia e actitude na clase.

-Estableceranse controis periódicos sendo eliminatorios no caso de ser aprobados.

-En caso de suspender terán a oportunidade de presentarse a un control de recuperación no que se examinarán dos diversos aspectos 
tratados no devandito trimestre.
-Na nota da avaliación os exames periódicos suporán un 80%, e a asistencia, actitude e o traballo persoal representará o restante 20% 
da nota.



-A nota final será a media das avaliacións.

Adaptación a unha modalidade semipresencial ou non presencial

Partimos  da  existencia  de  dous  grandes  espazos  de  traballo  (ó  igual  que  no  modelo  presencial),  pero  un  deles  adquire  maior
protagonismo: a Aula Virtual. Alí o alumnado atopará:

a) Un bloque dedicado ás comunicacións e ó diálogo coa profesora (Foro de novas).

b) Os diferentes bloques temáticos. En cada tema aloxamos os seguintes recursos e actividades:

Resumo  da
unidade  didáctica
en formato pdf.

Contén a esencia de cada tema apoiada en documentos
que facilitan a súa comprensión, sendo a mesma que
empregamos nunha clase presencial.

Tarefas
obrigatorias

Deseñadas para a mellor asimilación da información e
para o control do seguimento do curso.

Outros materiais Reforzo, ampliación, actividades voluntarias.

Os criterios de avaliación son os mesmos que na educación presencial. Avaliación do traballo diario: asistencia, conexión activa, entrega
de tarefas e esmero na realización das mesmas. O espazo da aula virtual permite gardar un rexistro detallado de cada acción do
alumado. O resultado desta avaliación supón o 10% da nota; Probas escritas presenciais. Son tres por avaliación e supoñen o 90% da
nota. Entendemos que se poden facer dividindo os grupos en diferentes convocatorias. Isto é válido tamén para a recuperación de
avaliacións suspensas.

Ademais, no hipotético caso de ter que recorrer a un ensino non presencial ou semipresencial, impartiranse vídeo-clases a través da
ferramenta proporcionada pola Consellería de Educación webex.com, polo que o alumnado deberá estar familiarizado con ela desde o
inicio de curso.





16.- PROGRAMACIÓN HISTORIA DA ARTE 2º BACH - DIURNO

O estudo desta materia é a obra de arte como produto resultante da creatividade e da actuación humana en diálogo permanente co

tempo e co espazo, que se expresa cos seus propios códigos e enriquece a visión global da realidade.

A finalidade principal da materia, presente nunha educación artística vinculada ao mundo das hu- manidades e para o alumnado que

opta por unha formación específica no campo das artes, consiste en observar, analizar, interpretar, sistematizar e valorar as obras de

arte, situándoas no seu contexto temporal e espacial. A través dela apréndese a percibir a arte como unha linguaxe con múltiples

códigos que permiten comunicar ideas e compartir sensacións, proporcionando coñecementos específicos para percibir a linguaxe das

formas  das  artes  plásticas,  enriquecidos  progresivamente  coa  achega  doutras  manifestacións  procedentes  da  creación  e  da

comunicación visual. Todo iso contribúe, pola súa vez, a ampliar a capacidade de ver e ao desenvolvemento da sensibilidade estética.

Por outra parte, as obras de arte, como expresión dunha realidade e manifestación da actividade humana, son testemuñas históricas con

que  visualizamos  e  recreamos,  dalgún  xeito,  unha  época  e  a  súa  sociedade.  O seu  estudo  adquire  significado  no  seu  contexto

sociocultural como punto de partida para a análise dos diferentes factores e circunstancias implicadas no proceso de creación, á vez

que ensina

a apreciar a arte contextualizada na cultura de cada momento histórico e en relación con outros campos de actividade e coñecemento.

O alumnado xa tratou sucintamente estes  contidos  na  área de ciencias sociais,  xeografía  e  historia   ao longo da etapa anterior,

achegándose ás diferentes manifestacións culturais e artísticas de cada época histórica estudada cunha especial atención ao patrimonio

cultural galego.

O estudo da evolución da arte céntrase nos principais estilos artísticos da cultura de occidente, dada a carga horaria da materia. A

amplitude que comporta refírese ao conxunto da creación artística mantendo a lóxica interna da disciplina mediante unha visión global,

exixe realizar unha axustada selección de contidos que permita unha aproximación xeral ao desenvolvemento dos principais estilos, á

vez que asegure achegar o alumnado á comprensión da arte contemporánea e ao papel da arte no mundo actual.

A dificultade de abranguer a amplitude e complexidade da historia da arte fai necesaria unha selección



destes  contidos  que  permita  unha  aproximación xeral  ao  desenvolvemento  da  arte  de  occidente,  cunha  especial  atención  á  arte

contemporánea e á de Galicia.

O agrupamento temático preséntase establecido con carácter cronolóxico, o que permite un enfoque en que, ao proporcionar unha

visión de conxunto, necesariamente concisa, se dea prioridade á comprensión dos trazos esenciais que caracterizan a creación artística

nas  súas  achegas  relevantes.  Resulta  procedente  a  análise  de  obras  de  arte  concretas  para  estudar,  a  partir  delas,  as  principais

concepcións estéticas de cada estilo,  os seus condicionantes históricos,  as súas variantes xeográficas e as diversas valoracións e

interpretacións de que foron obxecto a través do tempo.

Contidos e competencias clave



Historia da Arte. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Bloque 1. Raíces da arte europea: o legado da arte clásica

n B1.1.  Grecia,  creadora  da  lingua-  xe
clásica: principais manifesta- cións.

B1.1.  Recoñecer  e  explicar  as
concepcións  estéticas  e  as  carac-
terísticas  esenciais  da  arte  grega,  en
relación co seu contexto histó- rico e
cultural.

HAB1.1.1.  Explica  as  característi-
cas  esenciais  da  arte  grega  e  a  súa
evolución no tempo a partir de fontes
históricas ou historiográfi- cas.

CCEC
CCL
CAA

HAB1.1.2.  Define  o  concepto  de
orde arquitectónica e compara as tres
ordes da arquitectura grega.

CCEC
CCL
CAA

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias

HAB1.1.3.  Describe  os  tipos  de
templo  grego,  con  referencia  ás
características  arquitectónicas  e  a
decoración escultórica.

CCEC
CCL

HAB1.1.4.  Describe  as  caracterís-
ticas do teatro grego e a función das
súas partes.

CCEC
CCL

HAB1.1.5.  Explica  a  evolución  da
figura  humana  masculina  na  es-
cultura grega a partir do "Kouros" de
Anavysos, o "Doríforo" (Policle- to)
e o "Apoxiomenos" (Lisipo).

CCEC
CCL
CAA

n B1.2. A función social da arte en Grecia. B1.2.  Explicar  a  función  social  da  arte
grega,  especificando  o  papel
desempeñado  polos/as  clientes  e
artistas, e as relacións entre eles.

HAB1.2.1.  Especifica  quen  eran
os/as  principais  clientes  da  arte
grega,  e  a  consideración  social  da
arte e dos/das artistas.

CCEC
CCL
CSC

d
e
m
n

B1.3. Comentario arte: Grecia. d
e

obr
as

B1.3. Clasificar, analizar e comen-
tar  obras  significativas  da  arte
grega,  aplicando  un  método  que
abranga  diferentes  enfoques  (téc-
nico,  formal,  semántico,  cultural,
sociolóxico e histórico).

HAB1.3.1.  Identifica,  analiza  e
comenta  as  seguintes  obras arqui-
tectónicas  gregas:  Partenón,  Tri-
buna  das  Cariátides  do  Erecteion,
templo  de  Atenea  Niké  e  teatro  de
Epidauro.

CCEC
CCL
CAA

HAB1.3.2.  Identifica,  analiza  e
comenta  as  seguintes  esculturas
gregas:  Kouros  de  Anavysos,  Au-
riga  de  Delfos,  Discóbolo  (Mirón),
Doríforo (Policleto), unha metopa do
Partenón  (Fidias),  Hermes  con
Dioniso  neno  (Praxíteles),  Apo-
xiomenos  (Lisipo),  Vitoria  de  Sa-
motracia,  Venus de  Milo  e  friso  do
altar de Zeus en Pérgamo (detalle

CCEC
CCL
CAA



Historia da Arte. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

de Atenea e Gea).

n
p

B1.4. Visión do clasicismo en Roma. A
arte  na  Hispania  romana  e  na
Gallaecia.

B1.4.  Recoñecer  e  explicar  as
concepcións  estéticas  e  as  carac-
terísticas esenciais da arte roma- na,
en relación co seu contexto histórico
e cultural.

HAB1.4.1.  Explica  as  característi-
cas esenciais da arte romana e a súa
evolución no tempo a partir de fontes
históricas ou historiográfi- cas.

CCEC
CCL
CAA

HAB1.4.2. Especifica as achegas da
arquitectura romana en rela- ción coa
grega.

CCEC
CCL
CAA

HAB1.4.3.  Describe  as  caracterís-
ticas e funcións dos principais ti- pos
de edificio romanos.

CCEC
CCL

HAB1.4.4.  Compara  o  templo  e  o
teatro  romanos  cos  respectivos
gregos.

CCEC
CCL
CAA

HAB1.4.5.  Explica  os  trazos  prin-
cipais da cidade romana a partir  de
fontes  históricas  ou  historiográ-
ficas.

CCEC
CCL
CAA

HAB1.4.6.  Especifica  as  innova-
cións  da  escultura  romana  en  re-
lación coa grega.

CCEC
CCL
CAA

HAB1.4.7.  Describe  as  caracterís-
ticas  xerais  dos  mosaicos  e  a  pin-
tura  en  Roma  a  partir  dunha  fonte
histórica ou historiográfica.

CCEC
CCL
CAA

n B1.5. Función social da arte en Roma. B1.5. Explicar a función social da 
arte romana, especificando o pa-

HAB1.5.1. Especifica quen eran 
os/as principais clientes da arte

CCEC
CCL



Historia da Arte. 2º de bacharelato

Obxectivos Contid
os

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s

clav
e

pel desempeñado polos/as clien- tes
e artistas, e as relacións entre eles.

romana, e a consideración social da 
arte e dos/das artistas.

CSC

d
e
m
n

B1.6. Comentario 
arte: Roma.

d
e

obr
as

d
e

B1.6. Clasificar, analizar e comen- tar
obras significativas da arte ro- mana,
aplicando  un  método  que  abranga
diferentes  enfoques  (téc-  nico,
formal,  semántico,  cultural,
sociolóxico e histórico).

HAB1.6.1.  Identifica,  analiza  e
comenta  as  seguintes  obras arqui-
tectónicas romanas: Maison Ca- rrée
de Nimes, Panteón de Roma, teatro
de  Mérida,  Coliseo  de  Ro-  ma,
basílica de Maxencio e Cons- tantino
en  Roma,  ponte  de  Alcán-  tara,
acueduto de Segovia, arco de Tito en
Roma  e  columna  de  Traxano  en
Roma.

CCEC
CCL
CAA

HAB1.6.2.  Identifica,  analiza  e
comenta  as  seguintes  esculturas
romanas:  Augusto  de  Prima Porta,
estatua ecuestre de Marco Aure- lio,
relevo do Arco de Tito (detalle  dos
soldados  co  candelabro  e  ou-  tros
obxectos do Templo de Xeru- salén)
e relevo da columna de Traxano.

CCEC
CCL
CAA

d
e
g
m
n

B1.7. Traballo de investigación sobre 
historia da arte.

B1.7.  Realizar  e  expor,  indivi-
dualmente ou en grupo, traballos de
investigación,  utilizando  tanto
medios tradicionais como as no- vas
tecnoloxías.

HAB1.7.1. Realiza un traballo de 
investigación sobre Fidias.

CCEC
CCL
CAA
CD
CSIEE

HAB1.7.2.  Realiza  un  traballo  de
investigación sobre  o debate  acerca
da  autoría  grega  ou  roma-  na  do
grupo escultórico de "Lao- coonte e
os seus fillos".

CCEC
CCL
CAA
CD
CSIEE



Historia da Arte. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

h
n
p

B1.8. Conservación do patrimonio: arte
grecorromana

B1.8. Respectar as creacións artísticas
da  Antigüidade  greco-  rromana,
valorando a súa calidade en relación
coa  súa  época  e  a  súa  importancia
como  patrimonio  es-  caso  e
insubstituíble que cómpre conservar.

HAB1.8.1.  Confecciona  un  catálo-
go,  con  breves  comentarios,  das
obras máis salientables da arte antiga
que se conservan en Gali- cia.

CCEC
CCL
CAA
CSIEE

Bloque 2. Nacemento da tradición artística occidental: a arte medieval

n B2.1. Achega cristiá na arquitectu- ra e 
na iconografía.

B2.1.  Recoñecer  e  explicar  as
concepcións  estéticas  e  as  carac-
terísticas  esenciais  da  arte  paleo-
cristiá,  en  relación  co  seu  contexto
histó- rico e cultural.

HAB2.1.1.  Explica  as  característi-
cas esenciais da arte paleocristiá e a
súa evolución no tempo a par- tir de
fontes  históricas  ou  historio-
gráficas.

CCEC
CCL
CAA

HAB2.1.2.  Describe  a  orixe,  a
características  e  a  función  da  ba-
sílica paleocristiá.

CCEC
CCL
CSC

HAB2.1.3.  Describe  as  caracterís-
ticas  e  función  dos  baptisterios,
mausoleos  e  "martiria"  paleocris-
tiáns, e as súas partes.

CCEC
CCL

HAB2.1.4.  Explica  a  evolución  da
pintura  e  o  mosaico  na  arte  paleo-
cristiá,  con  especial  referencia  á
iconografía.

CCEC
CCL
CAA

n B2.2. Arte bizantina. B2.2.  Recoñecer  e  explicar  as
concepcións  estéticas  e  as  carac-
terísticas  esenciais  da  arte  bizan-
tina,  en  relación  co  seu  contexto
histórico e cultural.

HAB2.2.1.  Explica  as  característi-
cas  esenciais  da  arte  bizantina  a
partir  de  fontes  históricas  ou histo-
riográficas.

CCEC
CCL
CAA

HAB2.2.2. Explica a arquitectura 
bizantina a través da igrexa de

CCEC



Historia da Arte. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Santa Sofía de Constantinopla. CCL
CAA

HAB2.2.3. Describe as caracterís- ticas
do  mosaico  bizantino  e  dos  temas
iconográficos  do  Pantocrá-  tor  e  a
Virxe  e  a  Déesis,  así  como  a súa
influencia na arte occidental.

CCEC
CCL
CAA

d
e
m
n

B2.3. Comentario de obras de arte 
bizantina

B2.3. Clasificar, analizar e comen- tar
obras  significativas  da  arte  bi-
zantina,  aplicando  un  método  que
abranga  diferentes  enfoques  (téc-
nico,  formal,  semántico,  cultural,
sociolóxico e histórico).

HAB2.3.1.  Identifica,  analiza  e
comenta  o  mosaico  do  Cortexo  da
emperatriz  Teodora en San Vital  de
Rávena.

CCEC
CCL
CAA

n
p

B2.4. Arte prerrománica. B2.4.  Recoñecer  e  explicar  as
concepcións  estéticas  e  as  carac-
terísticas  esenciais  da  arte  pre-
rrománica, relacionando cada un dos
seus  estilos  cos  seus  respec-  tivos
contextos históricos e cultu- rais.

HAB2.4.1. Define o concepto de arte
prerrománica  e  especifica  as  súas
manifestacións  en  España  e  en
Galicia.

CCEC
CCL

HAB2.4.2.  Identifica  e  clasifica
razoadamente  no  seu  estilo  as
seguintes obras: San Pedro da Nave
(Zamora),  Santa  María  do  Naranco
(Oviedo),  San  Miguel  da  Escalada
(León),  Santa  Comba de  Bande  e
San Miguel de Celanova (Ourense).

CCEC
CCL
CAA

n B2.5.  Configuración  e  desenvol-
vemento da arte románica. Igre- xas
e mosteiros. Iconografía ro- mánica.

B2.5.  Recoñecer  e  explicar  as
concepcións  estéticas  e  as  carac-
terísticas  esenciais  da  arte  romá-
nica,  en  relación  co  seu  contexto
histórico e cultural.

HAB2.5.1.  Describe  as  caracterís-
ticas xerais da arte románica a partir
de  fontes  históricas  ou  histo-
riográficas.

CCEC
CCL
CAA

HAB2.5.2. Describe as caracterís- 
ticas e as función das igrexas e

CCEC
CCL
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dos mosteiros na arte románica. CSC

HAB2.5.3.  Explica  as  característi-
cas  da  escultura  e  a  pintura  romá-
nicas,  con  especial  referencia  á
iconografía.

CCEC
CCL

n B2.6. Función social da arte ro- 
mánica.

B2.6.  Explicar  a  función  social  da
arte románica, especificando o papel
de clientes e artistas,  e as relacións
entre eles.

HAB2.6.1.  Especifica  as  relacións
entre  artistas  e  clientes  da  arte
románica.

CCEC
CCL
CSC

d
e
m
n

B2.7. Comentario de obras de arte 
románica.

B2.7. Clasificar, analizar e comen- tar
obras  significativas  da  arte  ro-
mánica,  aplicando  un  método  que
abranga  diferentes  enfoques  (téc-
nico,  formal,  semántico,  cultural,
sociolóxico e histórico).

HAB2.7.1.  Identifica,  analiza  e
comenta as esculturas románicas do
Xuízo Final no tímpano de Santa Fe
de Conques (Francia).

CCEC
CCL
CAA

n B2.8.  Achega  do  Gótico:  expre-  sión
dunha cultura urbana. A ca- tedral e a
arquitectura  civil.  Moda-  lidades
escultóricas.  Pintura  italia-  na  e
flamenga, orixe da pintura moderna.

B2.8,  Recoñecer  e  explicar  as
concepcións  estéticas  e  as  carac-
terísticas esenciais da arte gótica, en
relación co seu contexto histó- rico e
cultural.

HAB2.8.1.  Describe  as  caracterís-
ticas xerais da arte gótica a partir de
fontes  históricas  ou  historiográ-
ficas.

CCEC
CCL
CAA

HAB2.8.2.  Describe  as  caracterís-
ticas  e  a  evolución  da  arquitectura
gótica  e  especifica  os  cambios  in-
troducidos respecto á románica.

CCEC
CCL
CAA

HAB2.8.3.  Describe  as  caracterís-
ticas  e  a  evolución  da  escultura
gótica,  e  especifica  as  súas  dife-
renzas  tipolóxicas,  formais  e  ico-
nográficas  respecto  á  escultura
románica.

CCEC
CCL
CAA

HAB2.8.4. Recoñece e explica as CCEC
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innovacións  da  pintura  de  Giotto  e
do  Trecento  italiano  respecto  á
pintura románica e bizantina.

CCL
CAA

HAB2.8.5.  Explica  as  innovacións
da pintura flamenga do século XV e
cita  algunhas  obras  dos  seus
principais representantes.

CCEC
CCL
CAA

n B2.9. Función social da arte góti- ca. B2.9.  Explicar  a  función  social  da
arte  gótica,  especificando  o  papel
desempeñado por clientes e artis- tas,
e as relacións entre eles.

HAB2.9.1.  Especifica  as  relacións
entre  artistas  e  clientes  da  arte gó-
tica,  e  a  súa  variación  respecto  ao
románico.

CCEC
CCL
CSC
CAA

d
e
m
n

B2.10. Comentario de obras de arte 
gótica.

B2.10.  Clasificar,  analizar  e  co-
mentar  obras  significativas  da  arte
gótica,  aplicando  un  método  que
abranga  diferentes  enfoques  (téc-
nico,  formal,  semántico,  cultural,
sociolóxico e histórico).

HAB2.10.1.  Identifica,  analiza  e
comenta  as  seguintes  obras arqui-
tectónicas  góticas:  fachada  occi-
dental  da  catedral  de  Reims,  inte-
rior  da  planta  superior  da  Sainte
Chapelle de París.

CCEC
CCL
CAA

HAB2.10.2.  Identifica,  analiza  e
comenta o grupo da Anunciación e a
Visitación da catedral de Reims.

CCEC
CCL
CAA

HAB2.10.3.  Identifica,  analiza  e
comenta  as  seguintes  pinturas  gó-
ticas:  escena  de  "A fuxida  a  Exip-
to", de Giotto, na Capela Scroveg- ni
de Padua, "Matrimonio Arnolfi- ni",
de  Jan  Van  Eyck,  "O  descen-
demento da cruz", de Roger van der
Weyden, e o "Xardín das Deli- cias,
de Hieronymus Bosch.

CCEC
CCL
CAA

n B2.11. O peculiar desenvolvemen- B2.11. Recoñecer e explicar as HAB2.11.1. Explica as caracterís- CCEC
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p to artístico da Península Ibérica. Arte
hispanomusulmá. O Románi-  co no
Camiño de Santiago.  O Gó- tico e a
súa longa duración.

concepcións  estéticas  e  as  carac-
terísticas esenciais da arte romá- nica
e  gótica  española  e  hispano-
musulmá, relacionando cada un dos
seus  estilos  cos  seus  respec-  tivos
contextos históricos e cultu- rais.

ticas e evolución da arte románica e 
gótica en España.

CCL
CAA

HAB2.11.2.  Explica  as  caracterís-
ticas xerais da arte islámica a par- tir
de  fontes  históricas  ou  historio-
gráficas.

CCEC
CCL
CAA

HAB2.11.3.  Describe  os  trazos
esenciais  da  mesquita  e  o  pazo
islámico.

CCEC
CCL
CSC

HAB2.11.4. Explica a evolución da 
arte hispanomusulmá.

CCEC
CCL
CAA

HAB2.11.5.  Explica  as  caracterís-
ticas da arte mudéxar e especifi- ca,
con exemplos de  obras con- cretas,
as  diferenzas  entre  o  mu-  déxar
popular e o cortesán.

CCEC
CCL
CAA

d
e
m
n
p

B2.12. Comentario de obras de arte 
medieval española.

B2.12.  Clasificar,  analizar  e  co-
mentar  obras  significativas  da  arte
medieval  española,  aplicando  un
método  que  abranga  diferentes
enfoques  (técnico,  formal,  semán-
tico,  cultural,  sociolóxico  e  históri-
co).

HAB2.12.1.  Identifica,  analiza  e
comenta  as  seguintes  obras arqui-
tectónicas románicas: San Vicente de
Cardona  (Barcelona),  San Mar-  tín
de Frómista e a catedral de Santiago
de Compostela.

CCEC
CCL
CAA

HAB2.12.2.  Identifica,  analiza  e
comenta  as  seguintes  esculturas
románicas:  "A dúbida  de  San  To-
mé",  no  ángulo do claustro  de San
Domingos  de  Silos  (Burgos),
"Última cea" do capitel historiado do
claustro de San Xoán da Peña

CCEC
CCL
CAA
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(Huesca)  e  fachada  de  Praterías  e
Pórtico  da  Gloria  da  catedral  de
Santiago.

HAB2.12.3.  Identifica,  analiza  e
comenta as seguintes pinturas murais
románicas:  bóveda  da  Anunciación
aos  pastores  no  Pan-  teón  Real  de
San Isidoro de León, e ábsida de San
Clemente de Ta- hull (Lleida).

CCEC
CCL
CAA

HAB2.12.4.  Identifica,  analiza  e
comenta  as  seguintes  obras arqui-
tectónicas  góticas:  fachada  occi-
dental e interior da catedral de León,
interior da catedral de Bar- celona, e
interior da igrexa de San Xoán dos
Reis, de Toledo.

CCEC
CCL
CAA

HAB2.12.5.  Identifica,  analiza  e
comenta  as  seguintes  esculturas
góticas:  tímpano  da  Portada  do
Sarmental  da  catedral  de  Burgos,  e
retablo de Gil de Siloé, na Car- tuxa
de Miraflores (Burgos).

CCEC
CCL
CAA

HAB2.12.6.  Identifica,  analiza  e
comenta  as  seguintes  obras  his-
panomusulmás:  Mesquita  de  Cór-
doba,  Aljafería  de  Zaragoza,  Gi-
ralda  de  Sevilla  e  Alhambra  de
Granada.

CCEC
CCL
CAA

d
e
g

B2.13. Traballo de investigación sobre 
historia da arte.

B2.13.  Realizar  e  expor,  indivi-
dualmente ou en grupo, traballos de
investigación, utilizando tanto

HAB2.13.1.  Realiza  un  traballo  de
investigación  sobre  o  tratamento
iconográfico e o significado da vi-

CCEC
CCL
CAA
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m
n

medios tradicionais como as no- vas 
tecnoloxías.

sión apocalíptica de Cristo e o Xu- 
ízo Final na arte medieval.

CD
CSIEE

h
n
p

B2.14. Conservación do patrimo- nio: 
arte medieval.

B2.14. Respectar as creacións da arte
medieval, valorando a súa ca- lidade
en  relación  coa  súa  época  e  a  súa
importancia  como patri-  monio  que
hai que conservar.

HAB2.14.1.  Explica  a  importancia
da  arte  románica  no  Camiño  de
Santiago.

CCEC
CCL
CSC

HAB2.14.2.  Confecciona  un  catá-
logo,  con  breves  comentarios,  das
obras  máis  salientables  de  arte
medieval  que  se  conservan  en
Galicia.

CCEC
CCL
CAA
CSIEE

Bloque 3. Desenvolvemento e evolución da arte europea no mundo moderno

n B3.1. Renacemento. Patróns e artistas.
Orixe  e  desenvolvemento  da  nova
linguaxe en arquitectura, escultura e
pintura.  Achegas de grandes artistas
do Renacemento italiano.

B3.1.  Recoñecer  e  explicar  as
concepcións  estéticas  e  as  carac-
terísticas  esenciais  da  arte  do  Re-
nacemento,  en  relación  co  seu
contexto histórico e cultural.

HAB3.1.1.  Explica  as  característi-
cas  esenciais  do  Renacemento
italiano e a súa periodización a partir
de  fontes  históricas  ou  histo-
riográficas.

CCEC
CCL
CAA

HAB3.1.2.  Especifica  as  caracte-
rísticas da arquitectura renacentis- ta
italiana e explica a súa evolu- ción,
desde o Quattrocento ao manierismo.

CCEC
CCL
CAA

HAB3.1.3.  Especifica  as  caracte-
rísticas  da  escultura  renacentista
italiana  e  explica  a  súa  evolución,
desde  o  Quattrocento  ao  manie-
rismo.

CCEC
CCL
CAA

HAB3.1.4.  Especifica  as  caracte-
rísticas  da  pintura  renacentista  ita-
liana  e  explica  a  súa  evolución,
desde o Quattrocento ao manie-

CCEC
CCL
CAA
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rismo.

HAB3.1.5.  Compara  a  pintura
italiana  do  Quattrocento  coa  dos
pintores  góticos  flamengos  con-
temporáneos.

CCEC
CCL
CAA

HAB3.1.6.  Explica  a  peculiaridade
da  pintura  veneciana  do  Cinque-
cento  e  cita  os  artistas  máis  re-
presentativos.

CCEC
CCL
CAA

n B3.2. Función social da arte no 
Renacemento

B3.2.  Explicar  a  función  social  da
arte  especificando  o  papel  de-
sempeñado por patróns, acade- mias,
clientes  e  artistas,  e  as  rela-  cións
entre eles.

HAB3.2.1.  Describe  a  práctica  do
patrocinio no Renacemento italia- no
e  as  novas  reivindicacións  dos
artistas  en  relación  co  seu  reco-
ñecemento social e a natureza do seu
labor.

CCEC
CCL
CSC

d
e
m
n

B3.3. Comentario de obras de arte: arte 
do Renacemento.

B3.3. Clasificar, analizar e comen- tar
obras  significativas  da  arte  do
Renacemento, aplicando un mé- todo
que  abranga  diferentes  enfo-  ques
(técnico, formal, semántico, cultural,
sociolóxico e histórico).

HAB3.3.1.  Identifica,  analiza  e
comenta  as  seguintes  obras arqui-
tectónicas  do  Renacemento  italia-
no: cúpula de Santa María das Flores
e interior da igrexa de San Lorenzo,
ambas  en  Florencia  e  de
Brunelleschi;  pazo  Médici-Riccardi
en  Florencia,  de  Michelozzo;  fa-
chada de Santa María Novella e do
pazo Rucellai, ambos en Flo- rencia
e de Alberti; templo de San Pietro in
Montorio  en  Roma,  de  Bramante;
cúpula e proxecto de planta de San
Pedro do Vaticano, de Michelangelo;
Il Gesù en Ro- ma, de Giacomo della
Porta  e  Vignola;  Villa  Capra  (Villa
Roton- da) en Vicenza, de Palladio.

CCEC
CCL
CAA
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HAB3.3.2.  Identifica,  analiza  e
comenta  as  seguintes  esculturas  do
Renacemento  italiano:  primeiro
panel  da  "Porta  do  Paraíso"  (da
creación  do  mundo  á  expulsión  do
Paraíso),  de  Ghiberti;  "Gattamela-
ta",  de  Donatello;  "Piedade"  do
Vaticano,  "David",  "Moisés"  e  as
tumbas mediceas, de Michelange- lo;
"O  rapto  das  sabinas",  de
Giambologna.

CCEC
CCL
CAA

HAB3.3.3.  Identifica,  analiza  e
comenta  as  seguintes  pinturas  do
Renacemento italiano: "O tributo da
moeda"  e  A  "Trindade",  de  Ma-
saccio; "Anunciación" do Conven- to
de San Marcos en Florencia, de Fra
Angelico;  "Madonna  do Duque  de
Urbino", de Piero della Fran- cesca;
"A Virxe das rochas", "A última cea"
e  "A  Gioconda",  de  Leonardo  da
Vinci;  "A  Escola  de  Atenas"  de
Rafael; a bóveda e o "Xuízo Final"
da Capela Sixtina, de Michelangelo;
"A  tempestade",  de  Giorgione;
"Venus  de  Urbino"  e  "Carlos  V en
Mühlberg",  de  Tizia-  no;  "O
lavatorio", de  Tintoretto;  "As vodas
de Caná", de Veronés.

CCEC
CCL
CAA

n B3.4. A recepción da estética 
renacentista na Península Ibérica.

B3.4.  Recoñecer  e  explicar  as
concepcións  estéticas  e  as  carac-
terísticas esenciais da arte espa- ñola
do Renacemento, en relación co seu
contexto histórico e cultu-

HAB3.4.1.  Especifica  as  caracte-
rísticas peculiares do Renacemen- to
español en comparación co ita- liano.

CCEC
CCL
CAA

HAB3.4.2. Describe a evolución CCEC
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ral. da arquitectura renacentista espa- 
ñola.

CCL
CAA

HAB3.4.3.  Explica  a  peculiaridade
da escultura renacentista españo- la.

CCEC
CCL
CAA

HAB3.4.4.  Explica  as  característi-
cas da pintura de El Greco a tra- vés
dalgunhas  das  súas  obras  máis
representativas.

CCEC
CCL
CAA

d
e
m
n

B3.5. Comentario de obras de arte: arte
española do Renace- mento.

B3.5.  Clasificar,  analizar  e  comen-
tar  obras  significativas  da  arte  es-
pañola do Renacemento, aplican- do
un método que abranga dife- rentes
enfoques  (técnico,  formal,
semántico,  cultural,  sociolóxico  e
histórico).

HAB3.5.1.  Identifica,  analiza  e
comenta  as  seguintes  obras arqui-
tectónicas  do  Renacemento  espa-
ñol:  fachada  da  Universidade  de
Salamanca;  pazo  de  Carlos  V  na
Alhambra  de  Granada,  de  Pedro
Machuca; mosteiro de San Loren- zo
de El Escorial, de Juan de He- rrera.

CCEC
CCL
CAA

HAB3.5.2.  Identifica,  analiza  e
comenta  as  seguintes  obras  es-
cultóricas  do  Renacemento  espa-
ñol: "Sacrificio de Isaac" do retablo
de  San  Bieito  de  Valladolid,  de
Alonso  Berruguete;  "Santo  ente-
rro", de Juan de Juni.

CCEC
CCL
CAA

HAB3.5.3.  Identifica,  analiza  e
comenta as seguintes pinturas de El
Greco: "O expolio", "A Santa Liga"
ou "Adoración do nome de Xesús",
"O martirio de San Mauri- cio", "O
enterro  do  Señor  de  Or-  gaz",  "A
adoración dos pastores",

CCEC
CCL
CAA
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"O cabaleiro da man no peito".

n B3.6.  Unidade  e  diversidade  do
Barroco.  Linguaxe  artística  ao
servizo  do  poder  civil  e  eclesiásti-
co.  Urbanismo  barroco.  Igrexas  e
pazos. Principais tendencias.

B3.6.  Recoñecer  e  explicar  as
concepcións  estéticas  e  as  carac-
terísticas  esenciais  da  arte  do  Ba-
rroco,  en  relación  co  seu  contexto
histórico e cultural.

HAB3.6.1. Explica as característi- 
cas esenciais do Barroco.

CCEC
CCL

HAB3.6.2. Especifica as diferen- zas
entre a concepción barroca da arte e
a renacentista.

CCEC
CCL
CAA

HAB3.6.3. Compara a arquitectura 
barroca coa renacentista.

CCEC
CCL
CAA

HAB3.6.4. Explica as característi- 
cas xerais do urbanismo barroco.

CCEC
CCL

HAB3.6.5.  Compara  a  escultura
barroca coa renacentista a través da
representación  de  "David"  por
Michelangelo e por Bernini.

CCEC
CCL
CAA

HAB3.6.6.  Describe  as  caracterís-
ticas  xerais  da  pintura  barroca  e
especifica  as  diferenzas  entre  a
Europa católica e a protestante.

CCEC
CCL
CAA
CSC

HAB3.6.7. Distingue e caracteriza as
grandes  tendencias  da  pintura
barroca  en  Italia  e  os  seus  princi-
pais representantes.

CCEC
CCL
CAA

HAB3.6.8.  Especifica  as  peculiari-
dades da pintura barroca flamen- ga
e holandesa.

CCEC
CCL
CAA
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n B3.7. Función social da arte no 
Barroco.

B3.7.  Explicar  a  función  social  da
arte  especificando  o  papel  de-
sempeñado por patróns, acade- mias,
clientes  e  artistas,  e  as  rela-  cións
entre eles.

HAB3.7.1.  Describe  o  papel  de-
sempeñado  no  século  XVIII  polas
academias  en  toda  Europa  e,  en
particular, polo Salón de París.

CCEC
CCL
CSC

d
e
m
n

B3.8. Comentario de obras de arte: arte 
do Barroco.

B3.8.  Clasificar,  analizar  e  comen-
tar  obras  significativas  da  arte  do
Barroco,  aplicando  un  método  que
abranga  diferentes  enfoques  (téc-
nico,  formal,  semántico,  cultural,
sociolóxico e histórico).

HAB3.8.1.  Identifica,  analiza  e
comenta  as  seguintes  obras arqui-
tectónicas  do  Barroco  europeo  do
século XVII: fachada de San Pe- dro
do  Vaticano,  de  Carlo  Mader-  no;
columnata da praza de San Pedro do
Vaticano, de Bernini; San Carlos das
Catro  Fontes  en  Roma,  de
Borromini; Pazo de Versalles, de Le
Vau, J.H. Man- sart e Le Nôtre.

CCEC
CCL
CAA

HAB3.8.2.  Identifica,  analiza  e
comenta  as  seguintes  esculturas  de
Bernini:  "David",  "Apolo"  e
"Dafne",  "A éxtase  de  Santa  Tere-
sa", "Cátedra de San Pedro".

CCEC
CCL
CAA

HAB3.8.3.  Identifica,  analiza  e
comenta  as  seguintes  pinturas  do
Barroco  europeo  do  século  XVII:
"Vocación de San Mateo" e "Morte
da  Virxe",  de  Caravaggio;  "Triunfo
de  Baco  e  Ariadna",  na  bóveda  do
pazo Farnese de Roma, de Anni- bale
Carracci;  "Adoración do no-  me de
Xesús", bóveda de Il Gesù en Roma,
de  Gaulli  (Il  Baciccia);  "Adoración
dos Magos", "As tres Grazas" e "O
xardín  do  Amor",  de  Rubens;  "A
lección de anatomía

CCEC
CCL
CAA
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do doutor Tulpy", "A rolda noctur- 
na", de Rembrandt.

n B3.9. Barroco hispánico. Urba- nismo e
arquitectura.  Imaxinaría  barroca.
Achega  da  pintura  espa-  ñola:
grandes figuras do Século de Ouro.

B3.9.  Recoñecer  e  explicar  as
concepcións  estéticas  e  as  carac-
terísticas esenciais da arte espa- ñola
do  Barroco,  en  relación  co  seu
contexto histórico e cultural.

HAB3.9.1.  Explica  as  característi-
cas  do  urbanismo  barroco  en  Es-
paña  e  a  evolución  da arquitectura
española durante o século XVII.

CCEC
CCL
CAA

HAB3.9.2.  Explica  as  característi-
cas da imaxinaría barroca españo- la
do século XVII e compara a es- cola
castelá coa andaluza.

CCEC
CCL
CAA

HAB3.9.3.  Explica  as  característi-
cas  xerais  da  pintura  española  do
século XVII.

CCEC
CCL

HAB3.9.4.  Describe  as  caracterís-
ticas  e evolución da pintura de Ve-
lázquez a través dalgunhas das súas
obras máis significativas.

CCEC
CCL
CAA

d
e
m
n

B3.10. Comentario de obras de arte: 
arte española do Barroco.

B3.10.  Clasificar,  analizar  e  co-
mentar  obras  significativas  da  arte
española  do  Barroco,  aplicando  un
método  que  abranga  diferentes
enfoques  (técnico,  formal,  semán-
tico,  cultural,  sociolóxico  e  históri-
co).

HAB3.10.1.  Identifica,  analiza  e
comenta  as  seguintes  obras arqui-
tectónicas  do  Barroco  español  do
século  XVII:  Praza  Maior  de  Ma-
drid,  de  Xoán  Gómez  de  Mora;
Retablo  de  Santo  Estevo  de  Sa-
lamanca, de Churriguera.

CCEC
CCL
CAA

HAB3.10.2.  Identifica,  analiza  e
comenta  as  seguintes  esculturas  do
Barroco  español  do  século  XVII:
"Piedad",  de  Gregorio  Fer-  nández;
"Inmaculada do facistol", de Alonso
Cano;  "Magdalena  pe-  nitente",  de
Pedro de Mena.

CCEC
CCL
CAA
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HAB3.10.3.  Identifica,  analiza  e
comenta  as  seguintes  pinturas
españolas  do  Barroco  español  do
século XVII: "Martirio de San Fili-
pe", "O soño de Xacob" e "O  zam-
bro",  de  Ribera;  "Bodegón"  do
Museo  do  Prado,  de  Zurbarán;  "O
augador de Sevilla, "Os borra- chos",
"A fragua de Vulcano", "A rendición
de  Breda",  "O  Príncipe  Baltasar
Carlos  a  cabalo",  "A  Ve-  nus  do
espello",  "As  meninas"  e  "As
fiandeiras",  de  Velázquez;  "A
Sagrada  Familia  do  paxariño",  "A
Inmaculada  de  El  Escorial",  "Os
nenos  da  concha"  e  "Nenos  xo-
gando aos dados", de Murillo.

CCEC
CCL
CAA

n B3.11.  Século  XVIII.  Mantemento  do
Barroco.  Refinamento  rococó.
Neoclasicismo e Romanticismo.

B3.11.  Recoñecer  e  explicar  as
concepcións  estéticas  e  as  carac-
terísticas  esenciais  da  arte  do  sé-
culo  XVIII,  relacionando  cada  un
dos  seus  estilos  cos  seus  respec-
tivos  contextos  históricos  e  cultu-
rais.

HAB3.11.1. Explica o século XVIII
como  época  de  coexistencia  de
vellos e novos estilos artísticos nun
contexto  histórico  de  cambios
profundos.

CCEC
CCL
CAA
CSC

HAB3.11.2.  Compara  o  Barroco
tardío  e  o  Rococó,  e  especifica  a
diferente concepción da vida e a arte
que encerran.

CCEC
CCL
CAA
CSC

HAB3.11.3.  Explica  as  razóns  do
xurdimento  do  Neoclasicismo  e  as
súas  características  xerais  en  ar-
quitectura, escultura e pintura.

CCEC
CCL
CSC

HAB3.11.4. Comenta a escultura 
neoclásica a través da obra de

CCEC
CCL
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Canova. CAA

HAB3.11.5.  Especifica  as  posibles
coincidencias  entre  o  Neoclasi-
cismo e o Romanticismo na pintu- ra
de David.

CCEC
CCL
CAA

HAB3.11.6.  Distingue  entre  a
corrente tradicional e a clasicista da
arquitectura  barroca  española  do
século XVIII.

CCEC
CCL
CAA

HAB3.11.7.  Explica  a  figura  de
Salzillo  como  derradeiro  represen-
tante  da  imaxinaría  relixiosa  es-
pañola en madeira policromada.

CCEC
CCL
CAA

d
e
m
n
p

B3.12. Comentario de obras de arte: 
arte do século XVIII.

B3.12. Clasificar, analizar e co- mentar
obras significativas da arte do século
XVIII,  aplicando  un  mé-  todo  que
abranga  diferentes  enfo-  ques
(técnico, formal, semántico, cultural,
sociolóxico e histórico).

HAB3.12.1.  Identifica,  analiza  e
comenta  as  seguintes  obras arqui-
tectónicas do século XVIII: facha- da
do  Hospicio  de  San  Fernando  de
Madrid, de Pedro de Ribera; fachada
do Obradoiro da catedral de Santiago
de  Compostela,  de  Casas  e  Novoa;
Pazo  Real  de  Madrid,  de  Juvara  e
Sacchetti;  Panteón  de  París,  de
Soufflot;  Museo  do  Prado  en
Madrid, de Juan de Villanueva.

CCEC
CCL
CAA

HAB3.12.2.  Identifica,  analiza  e
comenta  as  seguintes  obras  es-
cultóricas do século XVIII: "A ora-
ción no horto", de Salzillo; "Eros e
Psique"  e  "Paulina  Bonaparte",  de
Canova.

CCEC
CCL
CAA
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HAB3.12.3.  Identifica,  analiza  e
comenta  as  seguintes  obras  de
David:  "O  xuramento  dos  Hora-
cios" e "A morte de Marat".

CCEC
CCL
CAA

d
e
g
m
n

B3.13. Traballo de investigación en 
historia da arte.

B3.13.  Realizar  e  expor,  indivi-
dualmente ou en grupo, traballos de
investigación,  utilizando  tanto
medios tradicionais como as no- vas
tecnoloxías.

HAB3.13.1.  Realiza  un  traballo  de
investigación  sobre  o  proceso  de
construción da nova basílica de San
Pedro  do  Vaticano  ao  longo  dos
séculos XVI e XVII.

CCEC
CCL
CAA
CD
CSIEE

h
n
p

B3.14. Conservación do patrimo- nio: 
arte moderna.

B3.14. Respectar as creacións da arte
da Idade  Moderna,  valorando a súa
calidade en relación coa súa época e
a  súa  importancia  como patrimonio
que hai que conservar.

HAB3.14.1.  Confecciona  un  catá-
logo,  con  breves  comentarios,  das
obras  máis  salientables  da  arte  dos
séculos  XVI  ao  XVIII  que  se
conservan en Galicia.

CCEC
CCL
CAA
CSIEE

Bloque 4. O século XIX: a arte dun mundo en transformación

n B4.1. A figura de Goya. B4.1.  Analizar  a  obra  de  Goya  e
identificar nela os trazos propios das
correntes  da  súa  época  e  os  que
anticipan  diversas  vangardas
posteriores.

HAB4.1.1.  Analiza  a  evolución  da
obra  de  Goya  como  pintor  e  gra-
vador,  desde a súa chegada á Corte
ata o seu exilio final en Bor- deos.

CCEC
CCL
CAA

HAB4.1.2.  Compara  a  visión  de
Goya  nas  series  de  gravados  "Os
caprichos"  e  "Os  disparates  ou
proverbios".

CCEC
CCL
CAA

d
e
m
n

B4.2. Comentario 
arte: Goya.

d
e

obr
as

d
e

B4.2.  Clasificar,  analizar  e  comen-
tar  obras  significativas  de  Goya,
aplicando  un  método  que  abranga
diferentes  enfoques  (técnico,  for-
mal,  semántico,  cultural,  sociolóxi-
co e histórico).

HAB4.2.1.  Identifica,  analiza  e
comenta as seguintes obras de Goya:
"O  parasol",  "A familia  de  Carlos
IV",  "O  2  de  maio  de  1808  en
Madrid"  ("A  loita  cos  mamelu-
cos"), "Os fusilamentos do 3 de

CCEC
CCL
CAA
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maio de  1808";  desastre  nº  15 ("E
non  hai  remedio")  da  serie  "Os
desastres  da  guerra";  "Saturno
devorando un fillo"  e "A leiteira de
Bordeos".

n B4.3.  A  Revolución  Industrial  e  o
impacto  dos  novos  materiais  na
arquitectura.  Do  Historicismo  ao
Modernismo. A Escola de Chica- go.
Nacemento do urbanismo mo- derno.

B4.3.  Recoñecer  e  explicar  as
concepcións  estéticas  e  as  carac-
terísticas esenciais da arquitectura do
século  XIX,  relacionando  cada  un
dos  seus  estilos  cos  seus  res-
pectivos  contextos  históricos  e
culturais.

HAB4.3.1.  Describe  as  caracterís-
ticas e a evolución da arquitectura do
ferro no século XIX, en relación cos
avances  e  as  necesidades  da
revolución industrial.

CCEC
CCL
CAA
CSC
CMCCT

HAB4.3.2.  Explica  as  diferenzas
entre  enxeñeiros  e  arquitectos  na
primeira metade do século XIX.

CCEC
CCL
CAA

HAB4.3.3.  Explica  as  característi-
cas  do  neoclasicismo  arquitectó-
nico  durante  o  Imperio  de  Napole-
ón.

CCEC
CCL

HAB4.3.4.  Explica  as  característi-
cas do historicismo en arquitectu- ra
e  a  súa  evolución  cara  ao
eclecticismo.

CCEC
CCL
CAA

HAB4.3.5.  Explica  as  característi-
cas  e  principais  tendencias  da  ar-
quitectura modernista.

CCEC
CCL

HAB4.3.6. Especifica as achegas da
Escola de Chicago á arquitec- tura.

CCEC
CCL

HAB4.3.7. Describe as caracterís- 
ticas e os obxectivos das remode-

CCEC
CCL
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lacións urbanas de París, Barce- lona
e  Madrid  na  segunda  metade  do
século XIX.

d
e
m
n

B4.4. Comentario de obras de arte: 
arquitectura do século XIX.

B4.4.  Clasificar,  analizar  e  comen-
tar  obras  significativas  da  arqui-
tectura do século XIX, aplicando un
método  que  abranga  diferentes
enfoques  (técnico,  formal,  semán-
tico,  cultural,  sociolóxico  e  históri-
co).

HAB4.4.1.  Identifica,  analiza  e
comenta  as  seguintes  obras arqui-
tectónicas:  templo  da  Madalena  en
París,  de  Vignon;  Parlamento  de
Londres,  de  Barry  e  Pugin;  Au-
ditorio  de  Chicago,  de  Sullivan  e
Adler;  torre  Eiffel  de  París;  templo
da Sagrada Familia en Barcelona, de
Gaudí.

CCEC
CCL
CAA

n B4.5.  Evolución  da  pintura:  Ro-
manticismo,  Realismo,  Impresio-
nismo  e  Simbolismo.  Os  postim-
presionistas,  xerme das vangar-  das
pictóricas do século XX.

B4.5.  Recoñecer  e  explicar  as
concepcións  estéticas  e  as  carac-
terísticas  esenciais  da  pintura  do
século  XIX,  relacionando  cada  un
dos  seus  estilos  cos  seus  respec-
tivos  contextos  históricos  e  cultu-
rais.

HAB4.5.1.  Describe  as  caracterís-
ticas do Romanticismo na pintura e
distingue  entre  o  romanticismo  da
liña de Ingres e o romanticismo da
cor de Gericault e Delacroix.

CCEC
CCL
CAA

HAB4.5.2.  Compara  as  visións
románticas da paisaxe en Consta- ble
e Turner.

CCEC
CCL
CAA

HAB4.5.3.  Explica  o  Realismo  e  a
súa  aparición  no  contexto  dos
cambios  sociais  e  culturais  de
mediados do século XIX.

CCEC
CCL
CSC

HAB4.5.4. Compara o Realismo co 
Romanticismo.

CCEC
CCL
CAA

HAB4.5.5.  Describe  as  caracterís-
ticas  xerais  do  Impresionismo  e  o
Neoimpresionismo.

CCEC
CCL
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HAB4.5.6.  Define  o  concepto  de
postimpresionismo  e  especifica  as
achegas  de  Cézanne  e  Van  Gogh
como  precursores  das  grandes
correntes artísticas do século XX.

CCEC
CCL
CAA

HAB4.5.7. Explica o Simbolismo de
finais  do  século  XIX  como  re-
acción  fronte  ao  Realismo  e  ao
Impresionismo.

CCEC
CCL
CAA

n B4.6. Función social da arte no século 
XIX.

B4.6.  Explicar  a  evolución  cara  á
independencia dos artistas res- pecto
aos  clientes,  especificando  o  papel
desempeñado polas  aca- demias, os
salóns,  as  galerías  pri-  vadas  e  os
marchantes.

HAB4.6.1.  Explica  os  cambios que
se  producen  no  século  XIX  nas
relacións  entre  artistas  e  clientes,
referidos á pintura.

CCEC
CCL
CSC

d
e
m
n

B4.7. Comentario 
arte: o século 
XIX.

d
e

obr
as

d
e

B4.7. Clasificar, analizar e comen- tar
obras  significativas  da  pintura  do
século XIX, aplicando un mé- todo
que  abranga  diferentes  enfo-  ques
(técnico, formal, semántico, cultural,
sociolóxico e histórico).

HAB4.7.1.  Identifica,  analiza  e
comenta  as  seguintes  pinturas  do
século XIX: "O baño turco", de In-
gres;  "A balsa  da  Medusa",  de Ge-
ricault;  "A liberdade guiando o po-
bo", de Delacroix; "O carro de feo",
de  Constable;  "Chuvia,  vapor  e
velocidade", de Turner; "O ente- rro
de  Ornans",  de  Courbet;  "O
ánxelus", de Millet; "Almorzo sobre
a herba", de Manet; "Impresión, sol
nacente" e a serie sobre a Ca- tedral
de Ruán, de Monet; "Le Moulin de la
Galette", de Renoir; "Unha tarde de
domingo  na  Gran-  de  Jatte",  de
Seurat;  "Xogadores  de  cartas"  e
"Mazás e laranxas", de Cézanne; "A
noite  estrelada"  e  "O  segador",  de
Van Gogh; "Vi-

CCEC
CCL
CAA
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sión  despois  do  sermón"  e  "O
mercado"  ("Ta  matete"),  de  Gau-
guin.

n B4.8. Escultura: mantemento do 
clasicismo. Rodin.

B4.8.  Recoñecer  e  explicar  as
concepcións  estéticas  e  as  carac-
terísticas  esenciais  da  escultura  do
século  XIX,  relacionando  cada  un
dos  seus  estilos  cos  seus  res-
pectivos  contextos  históricos  e
culturais.

HAB4.8.1. Relaciona a produción e
o  academicismo  dominante  na
escultura  do  século  XIX  coas
transformacións  levadas  a  cabo  nas
cidades  (monumentos  con-
memorativos  en  prazas,  parques e
avenidas, e esculturas funerarias nos
novos cemiterios).

CCEC
CCL
CAA
CSC

HAB4.8.2.  Explica  as  característi-
cas  da  renovación  escultórica  em-
prendida por Rodin.

CCEC
CCL

d
e
m
n

B4.9. Comentario 
arte: século XIX.

d
e

obr
as

d
e

B4.9.  Clasificar,  analizar  e  comen-
tar obras significativas da escultu- ra
do século XIX, aplicando un método
que  abranga  diferentes  enfoques
(técnico,  formal,  semán-  tico,
cultural, sociolóxico e históri- co).

HAB4.9.1.  Identifica,  analiza  e
comenta  as  seguintes  obras  de
Rodin:  "O  pensador"  e  "Os  bur-
gueses de Calais".

CCEC
CCL
CAA

d
e
g
m
n

B4.10. Traballo de investigación en 
historia da arte.

B4.10.  Realizar  e  expor,  indivi-
dualmente ou en grupo, traballos de
investigación,  utilizando  tanto
medios tradicionais como as no- vas
tecnoloxías.

HAB4.10.1.  Realiza  un  traballo  de
investigación  sobre  as exposicións
universais  do  século  XIX  e  a  súa
importancia desde o punto de vis- ta
arquitectónico.

CCEC
CCL
CAA
CD
CSIEE

HAB4.10.2.  Realiza  un  traballo  de
investigación  sobre  a  influencia  da
fotografía  e  o  gravado  xaponés  no
desenvolvemento  do  Impresio-
nismo, con referencias a obras

CCEC
CCL
CAA
CD
CSIEE

325



Historia da Arte. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

concretas.

h
n
p

B4.11. Conservación do patrimo- nio: 
arte do século XIX.

B4.11. Respectar as creacións da arte
do  século  XIX,  valorando  a  súa
calidade en relación coa súa época e
a súa  importancia  como patrimonio
que hai que conservar.

HAB4.11.1.  Confecciona  un  catá-
logo,  con  breves  comentarios,  das
obras  máis  salientables  da  arte  do
século  XIX  que  se  conservan  en
Galicia.

CCEC
CCL
CAA
CSIEE

Bloque 5. A ruptura da tradición: a arte na primeira metade do século XX

n B5.1.  O fenómeno das vangardas nas
artes  plásticas:  Fauvismo,  Cubismo,
Futurismo, Expresio- nismo, pintura
abstracta, Dadaís- mo e Surrealismo.

B5.1.  Recoñecer  e  explicar  as
concepcións  estéticas  e  as  carac-
terísticas  esenciais  das  vangardas
artísticas  das  artes  plásticas  na
primeira  metade  do século XX, re-
lacionando cada unha delas cos seus
respectivos  contextos  histó-  ricos  e
culturais.

HAB5.1.1.  Define  o  concepto  de
vangarda  artística  en  relación  co
acelerado  ritmo  de  cambios  na
sociedade  da  época  e  a  liberdade
creativa  dos/das  artistas  iniciada  na
centuria anterior.

CCEC
CCL
CSC

HAB5.1.2. Describe a orixe e as 
características do Fauvismo.

CCEC
CCL

HAB5.1.3.  Describe  o  proceso  de
xestación  e  as  características  do
Cubismo,  distinguindo  entre  o  Cu-
bismo analítico e o sintético.

CCEC
CCL
CAA
CSC

HAB5.1.4. Describe o ideario e os 
principios do futurismo.

CCEC
CCL

HAB5.1.5.  Identifica  os  antece-
dentes do expresionismo no sécu- lo
XIX, explica as súas caracterís- ticas
xerais  e  especifica  as  dife-  renzas
entre os grupos alemáns "A ponte" e
"O xinete azul".

CCEC
CCL
CAA

HAB5.1.6. Describe o proceso de CCEC
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xestación  e  as  características  da
pintura  abstracta,  distingue  a  ver-
tente  cromática  e  a  xeométrica,  e
especifica  algunhas  das  súas  co-
rrentes  máis  significativas,  como  o
Suprematismo  ruso  ou  o  Neoplas-
ticismo.

CCL
CAA

HAB5.1.7.  Describe  as  caracterís-
ticas  do  Dadaísmo  como  actitude
provocadora nun contexto de cri- se.

CCEC
CCL
CSC

HAB5.1.8.  Explica  a  orixe,  as
características  e  os  obxectivos  do
Surrealismo.

CCEC
CCL

HAB5.1.9.  Explica  a  importancia
dos pintores españois Picasso, Miró
e  Dalí  no  desenvolvemento  das
vangardas artísticas.

CCEC
CCL

HAB5.1.10.  Explica  a  renovación
temática,  técnica  e  formal  da  es-
cultura  na  primeira  metade  do  sé-
culo  XX,  distinguindo  as  obras  re-
lacionadas  coas  vangardas  pictó-
ricas  e  as  que  utilizan  recursos  ou
linguaxes independentes.

CCEC
CCL
CAA

n
e

B5.2.  Comentario  de  obras  de  arte:  a
plástica  na  primeira metade  do
século XX.

B5.2.  Clasificar,  analizar  e  comen-
tar obras significativas da plástica da
primeira  metade  do  século  XX,
aplicando  un  método  que  abranga
diferentes  enfoques  (técnico,  for-
mal, semántico, cultural, sociolóxi-

HAB5.2.1.  Identifica,  analiza  e
comenta  as  seguintes  obras:  "A
alegría  de  vivir",  de  Matisse;  "As
señoritas  de  Aviñón",  "Retrato  de
Ambroise  Vollard",  "Natureza  mor-
ta  con  cadeira  de  reixa  de  cana"  e
"Guernica", de Picasso; "A cidade

CCEC
CCL
CAA
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

co e histórico). que  emerxe",  de  Boccioni;  "O  be-
rro", de Munch; "A rúa", de Kirch-
ner; "Lírica" e "Sobre branco II", de
Kandinsky;  "Cadrado  negro",  de
Malevich;  "Composición  II",  de
Mondrian;  "L.H.O.O.Q.",  de  Du-
champ; "O elefante das Celebes", de
Ernst;  "A  chave  dos  campos",  de
Magritte; "O entroido de Arle- quín"
e "Mulleres e paxaros á luz da lúa",
de  Miró;  "O  xogo  lúgubre"  e  "A
persistencia da memoria", de Dalí.

HAB5.2.2.  Identifica,  analiza  e
comenta  as  seguintes  obras  es-
cultóricas:  "O  profeta",  de  Garga-
llo;  "Formas  únicas  de  continuida-
de  no  espazo",  de  Boccioni;  "Fon-
te",  de  Duchamp;  "Muller  peiteán-
dose  ante  un  espello",  de  Xulio
González; "Mademoiselle Pogany I",
de Brancusi; "Lagosta, nasa e cola de
peixe",  de  Calder;  "Figura
reclinada", de Henry Moore.

CCEC
CCL
CAA

n B5.3.  Renovación  da  linguaxe
arquitectónica:  o  funcionalismo  do
Movemento  Moderno  e  a  arquitec-
tura orgánica.

B5.3.  Recoñecer  e  explicar  as
concepcións  estéticas  e  as  carac-
terísticas esenciais da arquitectura da
primeira  metade  do  século  XX,
relacionando  cada  unha  delas  cos
seus  respectivos  contextos  histó-
ricos e culturais.

HAB5.3.1.  Explica  o  proceso  de
configuración e os trazos esen- ciais
do  Movemento  Moderno  en
arquitectura.

CCEC
CCL
CAA

HAB5.3.2. Especifica as achegas da
arquitectura  orgánica  ao  Mo-
vemento Moderno.

CCEC
CCL
CAA

e
n

B5.4. Comentario de obras de arte: 
arquitectura da primeira me-

B5.4. Clasificar, analizar e comen- 
tar obras significativas da arqui-

HAB5.4.1. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes obras arqui-

CCEC
CCL
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

tade do século XX. tectura  da  primeira  metade  do  sé-
culo XX, aplicando un método que
abranga  diferentes  enfoques  (téc-
nico,  formal,  semántico,  cultural,
sociolóxico e histórico).

tectónicas:  edificio  da  Bauhaus  en
Dessau  (Alemaña),  de  Gropius;
pavillón de Alemaña en Barcelo- na,
de Mies van der Rohe; Vila Saboia
en Poissy (Francia), de Le Corbusier;
casa Kaufman (Casa da Cascada), de
Frank Lloyd Wright.

CAA

d
e
g
m
n

B5.5. Traballo de investigación en 
Historia da Arte.

B5.5.  Realizar  e  expor,  indivi-
dualmente ou en grupo, traballos de
investigación,  utilizando  tanto
medios tradicionais coma as no- vas
tecnoloxías.

HAB5.5.1.  Realiza  un  traballo  de
investigación  sobre  o  Grupo  de
Artistas e Técnicos Españois Para o
Progreso  da  Arquitectura  Con-
temporánea (GATEPAC).

CCEC
CCL
CAA
CD
CSIEE

d
h
m
n
p

B5.6. Conservación do patrimonio: arte
do século XX.

B5.6. Respectar as manifesta- cións
da arte da primeira metade do século
XX,  valorando  a  súa  importancia
como  expresión  da  profunda
renovación  da  linguaxe  artística  na
que se sustenta a li- berdade creativa
actual.

HAB5.6.1.  Selecciona  unha  obra
arquitectónica,  unha  escultura  ou
unha pintura da primeira metade do
século XX, das existentes en Galicia,
e xustifica a súa elección.

CCEC
CCL
CAA
CSIEE

Bloque 6. A universalización da arte desde a segunda metade do século XX

n B6.1.  Predominio  do  Movemento
Moderno ou Estilo  Internacional  en
arquitectura. A arquitectura á marxe
do  estilo  internacional: High  Tech,
arquitectura  Posmoderna  e
Deconstrución.

B6.1.  Recoñecer  e  explicar  as
concepcións  estéticas  e  as  carac-
terísticas  esenciais  da arquitectura
desde a segunda metade do sécu- lo
XX,  enmarcándoa  nas  novas
relacións  entre  clientes,  artistas  e
público que caracterizan ao mun- do
actual.

HAB6.1.1.  Explica  o  papel  de-
sempeñado  no  proceso  de  univer-
salización  da  arte  polos  medios de
comunicación  de  masas  e  as  ex-
posicións  e  feiras  internacionais  de
arte.

CCEC
CCL
CSC

HAB6.1.2.  Explica  as  razóns  do
mantemento  e  a  difusión  interna-
cional  do  Movemento  Moderno  en
arquitectura.

CCEC
CCL
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

HAB6.1.3.  Distingue  e  describe  as
características  doutras  tendencias
arquitectónicas  á  marxe  do  Mo-
vemento  Moderno  ou  Estilo  Inter-
nacional, en particular a High Tech, a
posmoderna e a decons- trución.

CCEC
CCL
CAA

d
e
m
n

B6.2.  Comentario  de  obras  de  arte:
arquitectura  desde  a  segun-  da
metade do século XX.

B6.2.  Clasificar,  analizar  e  comen-
tar  obras  significativas  da  arqui-
tectura  desde  a  segunda metade  do
século  XX,  aplicando  un  méto-  do
que  abranga  diferentes  enfo-  ques
(técnico, formal, semántico, cultural,
sociolóxico e histórico).

HAB6.2.1.  Identifica,  analiza  e
comenta as seguintes obras: "Uni- té
d’habitation"  en  Marsella,  de  Le
Corbusier; edificio Seagram en Nova
York, de M. van der Rohe e Philip
Johnson; o museo Guggen- heim de
Nova  York,  de  F.  Lloyd  Wright;  a
Casa  da  Ópera  de  Sydney,  de  J.
Utzon; o centro Pompidou de París,
de R. Piano e
R.  Rogers;  o  AT & T Building  de
Nova  York,  de  Philip  Johnson;  o
museo Guggenheim de Bilbao, de
F. O. Gehry.

CCEC
CCL
CAA

n B6.3. Artes plásticas: das segun- das 
vangardas á posmodernidade.

B6.3.  Recoñecer  e  explicar  as
concepcións  estéticas  e  as  carac-
terísticas  esenciais  das  artes  plás-
ticas  desde  a  segunda  metade  do
século  XX,  no  marco  das  novas
relacións  entre  clientes,  artistas  e
público  que  caracterizan  o  mundo
actual.

HAB6.3.1.  Explica  e  compara  o
Informalismo  europeo  e  o  Expre-
sionismo abstracto norteamerica- no.

CCEC
CCL
CAA

HAB6.3.2. Explica a abstracción 
postpictórica.

CCEC
CCL

HAB6.3.3. Explica o Minimalismo. CCEC
CCL

HAB6.3.4. Explica a arte cinética e a
Op-Art.

CCEC
CCL
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

HAB6.3.5. Explica a arte concep- 
tual.

CCEC
CCL

HAB6.3.6. Explica a Arte Povera. CCEC
CCL

HAB6.3.7.  Distingue  e  explica
algunhas  das  principais  correntes
figurativas:  Pop-Art,  Nova  Figura-
ción, Hiperrealismo.

CCEC
CCL
CAA

HAB6.3.8.  Explica  en  que  consis-
ten  as  seguintes  manifestacións  de
arte non duradeira: Happening, Body
Art e Land Art.

CCEC
CCL

HAB6.3.9.  Describe  os  formula-
cións  xerais  da  posmodernidade,
referida ás artes plásticas.

CCEC
CCL

d
e
m
n

B6.4.  Comentario  de  obras  de  arte:  a
arte  desde  a  segunda  me-  tade  do
século XX.

B6.4.  Clasificar,  analizar  e  comen-
tar obras significativas da arte desde
a  segunda  metade  do sécu-  lo  XX,
aplicando  un  método  que  abranga
diferentes  enfoques  (téc-  nico,
formal,  semántico,  cultural,
sociolóxico e histórico).

HAB6.4.1.  Identifica  o  autor  e  a
corrente  artística  (non  necesaria-
mente o título), e analiza e comen- ta
as seguintes obras: "Pintura" (Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía
de Madrid), de Ta- pies; "Grito nº 7",
de  Antonio  Sau-  ra;  "One:  number
31, 1950", de J. Pollock; "Ctesiphon
III",  de  F.  Ste-  lla;  "Equivalente
VIII", de Carl An- dré; "Vega 200",
de Vasarely; "Unha e tres cadeiras",
de J. Ko- suth; "Iglú con árbore", de
Mario  Merz;  "Marilyn  Monroe"
(serigrafía  de  1967),  de  A.  Warhol;
"O Papa que berra" (estudo a partir
do re- trato do Papa Inocencio X), de

CCEC
CCL
CAA
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Francis Bacon; "A Gran Vía madri- 
leña en 1974", de Antonio López.

n B6.5.  Novos  sistemas  visuais:
fotografía,  cine  e  televisión,  carte-
lismo  e  cómic.  Combinación  de
linguaxes expresivas.

B6.5. Explicar o desenvolvemento e a
extensión  dos  novos  sistemas
visuais, como a fotografía, o cine, a
televisión,o cartelismo ou o có- mic,
especificando  o  modo  en  que
combinan  diversas  linguaxes  ex-
presivas.

HAB6.5.1.  Explica  brevemente  o
desenvolvemento  dos  novos  sis-
temas visuais e as características da
súa linguaxe expresiva: foto- grafía,
cartel,  cine,  cómic,  produ-  cións
televisivas,  videoarte  e  arte  por
computador.

CCEC
CCL

i
n

B6.6. Impacto das novas tecnolo- xías
na difusión e na creación ar- tística.

B6.6. Describir as posibilidades que
abriron  as  novas  tecnoloxías,  e
explicar os seus efectos tanto para a
creación  artística  como  pa-  ra  a
difusión da arte.

HAB6.6.1.  Especifica  as  posibili-
dades  que  ofrecen  as  novas  tec-
noloxías  para  a  creación  artística  e
para a difusión da arte.

CCEC
CCL
CMCCT
CD

n B6.7. Arte e cultura visual de ma- sas. B6.7.  Identificar  a  presenza  da  arte
na vida cotiá, e distinguir os ámbitos
en que se manifesta.

HAB6.7.1.  Define  o  concepto  de
cultura visual de masas, e descri- be
os seus trazos esenciais.

CCEC
CCL
CSC

HAB6.7.2. Identifica a arte nos 
diferentes ámbitos da vida cotiá.

CCEC
CCL
CSC

h
n
p

B6.8.  O  patrimonio  artístico  como
riqueza cultural. A preocupación pola
súa conservación. A UNESCO.

B6.8. Respectar as manifesta- cións
da  arte  de  todos  os  tempos,
valorándoas  como  patrimonio  cul-
tural herdado que se debe con- servar
e  transmitir  ás  xeracións  futuras,  e
explicar  que  é  o  Patri-  monio
Mundial  da  UNESCO,  así  como  a
súa orixe e a súa finalida- de.

HAB6.8.1.  Explica  a  orixe  do  Pa-
trimonio Mundial da UNESCO e os
seus obxectivos.

CCEC
CCL

HAB6.8.2.  Realiza  un  traballo  de
investigación  relacionado  cos  bens
artísticos  de  España  e  de  Galicia
inscritos  no catálogo do Patrimonio
Mundial da UNESCO.

CCEC
CCL
CAA
CD
CSIEE

Bloque 7. O vocabulario artístico
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e
n

B7.1. Vocabulario artístico. B7.1.  Utilizar  a  terminoloxía  espe-
cífica da arte nas exposicións orais e
escritas, denominando con precisión
os  elementos  e  as  técni-  cas
principais.

HAB7.1.1.  Utiliza  con corrección a
terminoloxía específica das artes en
exposicións orais e escritas.

CCEC
CCL

Obxectivos

O DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da 

educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma  de 

Galicia, establece:

 Comprender e valorar as diferenzas na concepción da arte no tempo e no espazo,

mediante a ob- servación e o estudo de obras diversas, valorando en cada caso as

súas funcións, así como a in- terrelación dos múltiples factores que explican a

súa evolución ao longo da historia.

 Entende-las obras de arte na súa globalidade, como expoñentes da creatividade

artística e da capacidade técnica por unha banda e, por outra, como obxecto de

observación e de gozo estéti- co.

 estudar  as  obras  de  arte  mediante  a  aplicación  dun  método  de  análise  e

interpretación  dos  dife-  rentes  componentes  da  linguaxe  artística  con

sensibilidade e creatividade, para afondar con rigor no seu coñecemento.

 Recoñecer e caracterizar ,  sitándoas no tempo e no espazo, as manifestacións

artísticas máis destacadas dos principais estilos e artistas da arte occidental, con

especial atención a Galicia, valorando a súa influencia ou pervivencia en etapas

posteriores.

D
O

G
 N

úm
. 

Luns, 29 de xuño de 
Páx. 



 Realizar  actividades  de  documentación  e  investigación  na  que  sexa  necesario

analizar, inter- pretar e contrastar información obtida de diferentes fontes , como

medio para afondar no coñe- cemento  dos distintos aspectos da Historia da Arte.

 Contribuir de forma activa a conservación do Patrimonio Cultural , valorandodo

como  fonte  de  riqueza  e  legado  que  debe  transmitirse  as  xeracións  futuras,

rexeitando aqueles comportamentos que o deterioren.

 Establecer valoracións propias e críticas sobre diferentes obras da arte occidental,

ou doutras culturas, empreñando con rigor e precisión a terminoloxía específica,

desenvolvendo desta for- ma o gusto persoal e a capacidade de gozo estético.

Contidos

Raíces da arte europea: o legado da arte clásica.

-Grecia, creadora da linguaxe clásica: a arquitectura grega. As ordes. O templo e o 

teatro. A acrópo- le

de Atenas. A evolución da escultura grega.

-A visión do clasicismo en Roma: a arquitectura romana. A cidade. Tipoloxías 

construtivas. A escul- tura. O retrato. O relevo histórico.

-A arte na Hispania romana e a súa presenza en Galicia.

-Achegas da primeira arte cristiá: a basílica. Anova iconografía.

-Arte bizantina. A época de Xustiniano: Santa Sofía de Constantinopla e San Vital de
Ravena.

Nacemento da tradición artística occidental: a arte medieval.

-O prerrománico: contexto europeo. O prerrománico español e a súa incidencia en 

Galicia: visigodo e

asturiano. A arte mozárabe.

-A arte islámica: orixes e trazos distintivos da arteislámica. A arte hispanoárabe.

-A arte  románica  como primeira  definición deoccidente.  A arquitectura:  igrexas  e

mosteiros. O mos- teiro de  Cluny.  As artes plásticas: a escultura e a pintura mural;

función didáctica. A arte no Camiño de Santiago. O románico en Galicia.

Innovacións do gótico.



 Os mosteiros cistercienses en Galicia.
A arte gótica como expresión da cultura urbana; humanización e naturalismo. O 

sistema construtivo  da catedral gótica e outras tipoloxías urbanas. As artes plásticas: 

escultura, pintura e retablos, vidrei- ras;

 Trecento italiano. O gótico español.

Desenvolvemento e evolución da arte europea no mundo moderno.

 O Renacemento. Os precedentes italianos e a contribución do primitivismo flamenco.

O huma- nismo.

 O Quattrocento italiano: a reformulación da linguaxe clásica. A arquitectura. A 

renovación da es- cultura. Novos sistemas de representación na pintura.

 O Cinquecento: clasicismo e manierismo na arte italiana. O templo, o pazo e a vila. A 

escultura. A evolución da pintura. O Renacemento no resto de Europa.

 O Renacemento en España. Arquitectura: inicios, clasicismo e manierismo. 

Escultura. A pintura: o substrato flamenco e a influencia italiana; o Manierismo.

Unidade e diversidade do Barroco. A linguaxe artística ao servizo do poder civil e 

eclesiástico. Orixes do Barroco: Italia. Arquitectura, escultura e pintura. A 

arquitectura clasicista de Francia.

A pintura en Flandres e Holanda. Outras manifestacións artísticas europeas.

 O Barroco hispánico. Urbanismo e arquitectura. A imaxinaría. O Século de Ouro da 

pintura espa- ñola.

 O Barroco galego: arquitectura civil e relixiosa.

 A arte ao final do Antigo Réxime. O Rococó e o neoclasicismo: características xerais.

Arquitectu- ra, pintura e escultura. A súa presenza en España.

A personalidade independente de Goya.

O século XIX: a arte dun mundo en transformación.

 A Revolución Industrial e o impacto dos novos materiais na arquitectura: do 

Eclecticismo ao Mo- dernismo.

 Nacemento do urbanismo moderno.

As artes plásticas do Romanticismo ao Impresionismo.

A ruptura da tradición: a arte na primeira metade do séculoXX.

 As vangardas nas artes plásticas. Influencia das tradicións non occidentais. Fauvismo,

Expresio- nismo, cubismo e as súas variantes. Os inicios da abstracción. Dadá e o

Surrealismo. Novas formas na escultura.



 Renovación da linguaxe arquitectónica: arquitectura funcional e orgánica. O 

urbanismo no século XX.

Arquitectura en Galicia. As artes plásticas.
 A arte no noso tempo: universalización da arte.
 O estilo internacional na arquitectura. A arquitectura posmoderna. A transvangarda, o 

novo realis- mo,

- Posmodernismo. Do happening ás instalacións.

 As artes plásticas. O Expresionismo abstracto e o Informalismo, a abstracción 

pospictórica, a pop art,

Hiperrealismo, arte conceptual. Últimas tendencias.

 Perspectiva da arte en Galicia na segunda metade do século XX.

 O patrimonio artístico como riqueza cultural e trazos de identidade. A preocupación 

pola súa con- servación.

A arte e a cultura visual de masas.

Arte e cultura visual de masas: a arte como ben deconsumo.

 Novos sistemas visuais: fotografía, cine, cartelismo,combinación de linguaxes 

expresivas. O im- pacto

das novas tecnoloxías na difusión e na creaciónartística.

 O cartel e o deseño gráfico. A banda deseñada.

A aplicación á arte das novas tecnoloxías.

 Tendencias actuais en Galicia.

Estos  contidos  se  desenrolarán  co  estudo  comentado  das  seguintes  obras

(identificación, análise artística e contextualizción histórico-artística) recomendadas

polo grupo de traballo da CIUG que servirán como catálogo base para o exame de

selectividade proposto pola CIUG

 O Partenón
 O Templo da Niké Aptera O Erecteion
 O Discóbolo de Mirón O Doríforo de Policleto Frontóns do 
Partenón

 Hermes de Olimpia e Venus de Cnido de Praxiteles O Apoxiomeno de 
Lisipo

 A Ménade de Scopas O Panteón de Roma O Coliseo
 O Arco de Triunfo de Tito Acueduto de Segovia Teatro de 
Mérida

 Santa Sofía de Constantinopla. Santa Comba de Bande



 Santa María do Naranco San Miguel de Celanova
 Interior da Catedral de Santiago Esculturas de Praterías
 O Pórtico da Gloria
 Interior do Mosteiro de Oseira A Catedral de Reims.
 O Pórtico Real da Catedral de Chartres Anunciación de Reims
 Visitación de Reims
 Giotto. Capella dos Scrovegni: O pranto ante Cristo Morto e O bico de Xudas
 Van Eyck : Virxe do Chanceler Rollin, O matrimonio Arnolfini


 Brunelleschi: Santa María dei Fiori, Basílica de San Lourenzo e Palaccio Pitti.
 Donatello: David e o Gattamelta Masaccio: O Tributo
 Leonardo: A Virxe das Rocas e A Gioconda
 Rafael: A Virxe da Pradería ou a do Xílgaro. A Escola de Atenas Miguel Anxo. 

David. Esculturas das tumbas dos Medicis. Piedade do Vaticano e Piedade 
Rondamini.

 A Capela Sixtina de Miguel Anxo Bramante: San Pietro in 
Montorio

 Cúpula de San Pedro do Vaticano de Miguel Anxo O Escorial
 Tiziano: O Amor sacro e o Amor profano e o retrato de Carlos V na batalla de 

Mühlberg.
 O Greco: O martirio de san Mauricio, O enterro do Señor de Orgaz. A adoración dos
 pastores
 Fachada de San Pedro do Vaticano de Maderno Praza do Vaticano de 
Bernini

 O baldaquino de San Pedro do  Vaticano  de Bernini Andrade:  Torre  do
Reloxo da Catedral de Santiago Fernando de Casas: Fachada do Obradoiro

 Simón Rodríguez: Fachada de Santa Clara de Santiago Bernini: A 
Transververación de Santa Tareixa. Apolo e Dafne Gregorio Fernández: Cristo 
Xacente

 Caravaggio: A vocación de san Mateo e O enterro de Cristo Velázquez: O aguador 
de Sevilla. A fragua de Vulcano. A rendición de Breda. As  Meninas. O Bufón do 
Pablos de Valladolid

 Goya: O oleiro valenciano. A familia de Carlos IV. As ‘Majas’. O dous de Maio. Os
 fusilamentos de La Moncloa. O aquelarre Manet: O almorzo 
campestre

 Monet: Impresión, sol nacente. A serie da catedral de Rouen Cezanne: Natureza 
morta con tarteira (Colección Sr. y Sra. Lacomte, París1879-1882.

 Búscase na Internet pondo en Google: “Still Life with Compotier
 +Cezanne)
 Van Gogh: A habitación de Arlés Gauguin: Despois do sermón



 O grito de Munch
 A raia verde de Matisse
 Pintura con tres manchas (Col. Thyssen) de Kandinsky Picasso: A vida. As 
señoritas de Avignon. A moza da mandolina (MOMA, 1910)

 Tres mulleres nunha fonte (Moma). Pablo vestido de Arlequín. Os tres músicos. O
 Guernica. As meninas (conjunto) segundo Velázquez Mondrian: Táboa número
1

 A fonte e L.H.O.O.Q. de Marcel Duchamp A persistencia da 

memoria de Dalí
 A casa da fervenza de Wright
 A casa Saboya de Le Corbusier
 A igrexa de Ronchamp de Le Corbusier.
 Fernández Albalat: Fábrica de Coca-Cola da Coruña Pollok: Número 1
 Tapies: Marrón e Ocre
 Warhol: Sopa Campbell’s. Marilyn Monroe Roy Lichtenstein: Nu 
con pirámide.

Secuenciación dos Contidos

Primeiro 
trimestre

Segundo 
trimestre

Terceiro trimestre

Arte clásica (Grecia e 
Roma) Arquitectura e 
artes plásticas. 
A arte xustinianea. 
Arquitectura 
paleocristiana e 
bizantina. A época de 
Xustiniano

  O románico. A arte do 
camiño

OGótico.Arquitectura
e artes plásticas.

A pintura a finais da 
Idade Media: Italia 
do trecento e Flandes
do XV.

Quattrocento italiano.
Renacemento clásico.
Cincuecento e 
Manierismo.
Arquitectura barroca.
Artes plásticas 
barrocas.
Goya

O Pre-impresionismo:
Romanticismo, 
Realismo.
Impresionismo
Postimpresionismo.
As avangardas 
históricas.
A arquitectura do 
século XX.
Arte despois da II 
Guerra Mundial.

1. Metodoloxía e Atención á Diversidade
A perspectiva metodolóxica debe ser eminentemente práctica; nela, debe perseguirse

a participa- ción

activa do alumnado e o debate público de opinións ao fío das cuestións suscitadas

polo  profesorado.  Aínda así,  a  materia  non debe  desligarse  por  completo  dunhas

bases  teóricas,  que  deben  vir  funda-  mentalmente  da  man  das  propias  fontes



históricas.  O coñecemento destes contidos desenvolverá a cultura do alumnado; a

integración de todos eles engade ao seu acervo académico habilidades e es- tratexias

metodolóxicas que lle posibilitarán acceder e procesar os datos para, posteriormente,

refle-  xionar  autonomamente  sobre  eles.  Así,  a  súa  incorporación  habilitará  para

situar, comprender, asi- milar e comentar calquera obra de arte que se someta á súa

consideración.  O  importante  é  que,  unha  vez  cursada  esta  materia,  o  alumnado

adquira unha formación máis ampla, unha visión máis global do lugar que ocupa a

historia da arte na historia da humanidade e posúa criterio para establecer xuí- zos

estéticos propios.

 A metodoloxía empregada busca polo tanto acadar unha aprendizaxe significativa a

partires da aplicación de dúas estratexias básicas docentes:

4. estratexia  expositiva:  na  cal  o  profesor  presenta  o  aparato  conceptual  dos
contidos  debidamen-  te  axeitado  ó  nivel  amosado  polo  alumnado  nunha  previa
avaliación inicial

5. estratexia  de  aprendizaxe  por  descubrimento:  unha  vez  presentados  os
contidos pola anterior estratexia o alumno será quen de adaptalos os seus esquemas
cognitivos e aplicalos segundo as súas competencias para realizaren actividades onde
a aprendizaxe se acade a través do descubrimento persoal .

A aprendizaxe significativa así concebida busca engarzar os coñecementos previos do
alumno cos novos que el mesmo descubrirá ó longo do proceso de aprendizaxe no 
presente curso.

Asemade, esta metodoloxía está ligada  á atención á diversidade do alumnado. O
alumno é unha realidade individual con obxectivos vitais e académicos distintos entre
si,  capacidades  e  competen-  cias  diferenciadas,  intereses  e  motivacións  diversas,
estratexias variadas etc. A metodoloxía, ha de ser un instrumento docente capaz de
atender ás distintas matizacións individuais do alumnado. Polo tanto, nesta materia,
tal metodoloxía  ponse ao servizo deste ideal do seguinte xeito:

• Porque mediante  a  estratexia  de  aprendizaxe  por  descubrimento  o  alumno é
quen de mobilizar os conceptos ó nivel das súas competencias individuais e ó
nivel das súas inciativas e intereses particulares

• Porque  mediante  a  estratexia  expositiva  o  profesor  garante  uns  niveis
mínimos de conceptos que os alumnos farán seus ó seu xeito e adaptándoos a
súa  personalidade.

Recursos  e  materiais  didácticos.  Este  Departamento  conta  cun  material  de

elaboración propia  para impartir  esta  materia.  O  alumno recebe acceso libre ó



material  referido a través ou ben de copia directa sobre orixinais  ou a través de

compartir dito material na nube (Dropbox). O recurso consta de material teórico e de

material  gráfico  para  a  preparación  do  comentario  das  obras  de  arte.  Prestarase

especial atención á realización de traballos de investigación sobre autores e autoras,

así  como  comentarios  contextualizados  de  obras  representativas  dun  estilo

determinado.  Na  nosa  dis-  ciplina  ademáis,  pódese  fácilmente  potenciar  o  uso

autónomo do alumnado no manexo das TIC e das e de fontes documentais ao seu

alcance (páxinas web, visitas virtuais a museos en web, comen- tarios en web de

obras de arte, uso de ferramentas como os proxectos de google, entre outras, para

certas pinturas do Museo do Prado etc) Todo co obxectivo de fomentar o sentido

crítico e a capaci- dade de síntese para tratar a información obtida, a súa coherencia e

claridade,  así  como  a  súa  capacidade  de  comunicación  á  hora  de  elaborar  os

resultados

Criterios de Avaliación, cualificación e promoción do alumnado

 Analizar e comparar os cambios producidos na concepción da arte e das súas 

funcións en distintos momentos históricos e en diversas culturas. Mediante este 

criterio trátase de avaliar se o alumnado, logo de analizar e contrastar as diferenzas no

concepto de arte e as súas funcións, asume a comple- xidade destes conceptos e 

comprende as razóns dos cambios que se producen neles.

 Analizar  e interpretar  obras de arte empregando un método que teña en conta os

elementos que as conforman (materiais, formas, tratamento do tema,personalidade do

e da artista, clientela, técnicas utilizadas,etc.), así como a súa relación co contexto

histórico e cultural en que foron creadas, valo- rando a participación correcta. Este

criterio serve para comprobar que o alumnado manexa con sol- tura os conceptos

relativos  aoselementos  que  configuran unha obra de  arte  e  que  sabe  utilizar  pro-

cedementos  básicos  para  a  súa  análise  e  interpretación,  tendo  sempre  presente  o

contexto histórico en que foi creada. Ademais considéranse tamén as súas achegas

subxectivas, valorando a súa creatividade.

 Identificar en obras de arte representativas dunha época ou momento histórico as

características  máis  destacadas  que  permitan  relacionalas  cun  determinado  estilo

artístico ou con artistas, valorando,



se é o caso, a diversidade de correntes que poden coincidir nunha mesma época. A

través deste criterio preténdese avaliar se o alumnado comprende o concepto de estilo

e  se  recoñece  en  obras  concretas  os  trazos  característico  máis  destacados  que

configuran os estilos artísticos máis representativos da arte occidental ou, se é o caso,

as  peculiaridades  das  e  dos  artistas.  Valorarase,  non tanto  a  clasificación canto  a

argumentación  que  se  realice  para  xustificar  a  devandita  pertenza,  así  como  a

claridade na exposición das súas ideas e a precisión na linguaxe.

 Caracterizar os principais estilos artísticos da tradición cultural europea e describir os

seus  trazos  básicos,  situalos  nas  coordenadas  espacio  temporais  e  relacionalos  co

contexto en que se desenvol ven.

Con  este  criterio  trátase  de  valorar  se  o  alumnado  posúe  unha  visión  global  da

evolución da arte occidental e é capaz de recoñecer os elementos peculiares de cada

período, de situalos no tempo e de poñelos en relación co seu contexto histórico.

 Analizar  e  comparar  distintas  concepcións  estéticas  e  trazos  estilísticos  para

apreciar as perma- nencias e os cambios que teñen lugar ao longo da historia. Con

este criterio preténdese avaliar a percepción e capacidade para valorar a evolución

dos  cambios  artísticos  ao  longo  da  historia  atendendo  á  natureza  da  arte  como

linguaxe:  a  diferente  concepción  dos  elementos  formais,  os  novos  problemas

técnicos,  o  tratamento  dos  temas,  a  incidencia  de  novos  usos  e  funcións  que  se

asocian á arte, etc.

 Recoñecer e analizar obras significativas de artistas relevantes, con atención a artistas

de Galicia e do Estado español, distinguindo tanto os trazos diferenciadores do seu

estilo como as súas particularidades. Este criterio pretende avaliar a capacidade do

alumnado á hora de valorar o protagonismo de artistas que desenvolveron na súa obra

novas  formulacións  ou  abriron  vías  artísticas  intransitadas  nunhas  determinadas

circunstancias históricas, valorando o que de innovación ou xenialidade repre- senta a

súa obra para a historia da arte.

 Explicar  a  presenza  da  arte  na  vida  cotiá  e  nos  medios  de  comunicación  social

empregando un vocabulario axeitado,  defendendo as opinións de forma razoada e

respectuosa.  Con este criterio trátase de avaliar en que medida  se saben aplicar os

coñecementos adquiridos para xulgar o papel da arte no mundo actual, a súa pre-

senza en múltiples aspectos da vida cotiá e a súa consideración como obxecto de

consumo.

 Preparar e planificar a visita a monumentos artísticos, museos e/ou exposicións de

diferente índole, solicitando e elaborando a información necesaria cos medios ao seu

alcance.  Con este criterio trátase de avaliar  en que medida se saben mobilizar  os



coñecementos  previos  para  preparar  unha saída  ou visita  e  utilizar  a  observación

directa  como  vehículo  de  ampliación  e  matización  dos  propios  coñecementos  e

sensacións estéticas. Esta tarefa implica manexar diferentes fontes documen- tais e

bibliográficas con rigor crítico.

 Expresar, oralmente ou por escrito, valoracións persoais, críticas e fundadas sobre 

as obras estudadas e sobre o seu estado de conservación. Con este criterio valorarase 

a capacidade do alumnado para apreciar a calidade estética das obras de arte obxecto 

de contemplación, así como para expresar sentimentos e ideas propias ante elas. 

Avaliarase tamén a súa toma de postura ante a necesidade de conservación da arte e a 

restauración.

 Realizar e expor traballos sobre calquera aspecto da historia da arte que requiran a

utilización das fontes de información ao seu alcance, así como a análise e utilización

rigorosa  da  información  obtida,  empregando  a  terminoloxía  específica  das  artes

visuais. Con este criterio preténdese avaliar  a capacidade e autonomía do alumnado á

hora de utilizar os recursos que ten ao seu alcance para obter información, así como

para seleccionar e tratar esa información seguindo criterios científicos.

         Procedementos e instrumentos de avaliación. Criterios de cualificación.

En canto os  instrumentos de avaliación  este  Departamento opta por  seguir,  non
cremos que  poida  ser  doutro  xeito,  o  modelo  de  PAU  dado pola  CIUG  para  a
materia, isto é, un  exame trimestral  no cal existen dúas opcións. En cada opción
aparecen 3 obras e oito conceptos artísticos a comen- tar; o alumno debe elexir unha
opción e, dentro desta, elexir dúas obras e definir os 8 conceptos (esta última é a
única  variante  con  respecto  ó  modelo  CIUG).  Outorgarase  un  máximo de  catro
puntos para cada unha das obras  tendo en conta a clasificación de cada obra, a
situación de cada obra nun contexto histórico e artístico e as características formais
da mesma (espaciais,  iconográ-  ficas  e  técnicas,  etc).  O apartado de  definicións,
donde de 8 conceptos propostos deberán explicar- se os 8, contará cun máximo de
dous puntos. A nota deste exame representará o 80% da nota final.

O restante 20%  da nota obterase coa  media  derivada das calificacións obtidas en
distintas  prácticas  de  comentario  de  obras  de  arte  repartidas  ó  longo  de  cada
trimestre e programadas para que o alumno teña a obriga de xestionar a información
recibida dun xeito permanente.

En canto aos  criterios de cualificación: aprobarán a materia aqueles alumnos que
acaden un mínimo de 5 ptos en cada un dos trimestres. 



Non haberá recuperacións trimestrais dos trimestres suspensos

A nota final na materia será a media obtida das cualificacións dos tres trimestres. 

No  caso  de  non  haber  superado  algún  dos  trimestres,  atenderase  á  seguinte
casuística:

• Un trimestre  suspendido e  dous  aprobados significará  que  o  alumno/a  pode
aprobar sen necesidade de recuperar o trimestre suspenso.  Este criterio queda
suxeito á consideración do profesor/a de xeito que se este observase que un/unha
alumno/a abandoa a asignatura e suspende deliberadamente un trimestre, poderá
obligar ao alumno/a a recuperar dito trimestre no exame extraordinario a final de
curso.

• Dous  trimestres  suspendidos necesitarán  dun  exame extraordinario  final  en
xuño onde  o  alumno/a  únicamente  concorrería  coa  materia  dos  trimestres
suspensos. Aqueles alumnos que non acaden o aprobado nalgún dos trimestres do
curso terán a posibilidade de recuperar a materia nun exame especial a tal efecto
en dúas convocatorias: maio e xuño. O modelo de exame será idéntico ó descrito
no apartado anterior

PLAN DE CONTINXENCIA E DE ADAPATACIÓN Á SITUACIÓN
PROVOCADA POLA PANDEMIA COVID 19.

 Segundo o disposto nas Instrucións da CEUFP para adaptación á situación Covid-19
de agosto e setembro no seu punto 10.5, os centros elaborarán plans de continxencia no
caso de “suspensión da actividade lectiva”
 Nas Instrucións da CEUFP de inicio de curso do 30 de xullo de 2020 dise no punto 3
que as programacións didácticas departamentais:

 Programarán  a  súas  programacións  prevendo  posibles  escenarios  derivados  da
situación sanitaria:  presencial,  sempresencial,  non presencial.  En virtude deste
particular, a presente PD establece:

   A.1. No caso de situación sanitaria que obrigue á semipresencialidade. 

Organizarase  o  curso  por  quendas  (días  ou  semanas  alternas)  nos  que  o  alumnado
seguirá a clase presencialmente e simultaneamente on-line a traves da plataforma
corporativa Webex. O  seguimento da clase farase en horario presencial normal.
Establecerase  unha  quenda  alternativa  para  a  realización  das  probas  escritas.  O
seguimento  da  producción  do  alumnado  farase  como  en  réxime  presencial:  a



través do rexistrado na Aula Moodle do curso 4º de Historia Bilingüe (ou na app
alternativa linkada á anterior: Classroom). 
Nesta  modalidade  seguen  vixentes  os  mesmos  procedementos  e  criterios  de
cualificación que na modalidade presencial

A.2. No caso de situación sanitaria que obrigue a non presencialidade.

O curso  será desenvolto a través de sesións en plataforma Webex de  dúas horas
semanais.  A  producción  do  alumnado  estará  rexistrada  e  desenvolta  na  Aula
Moodle (ou  en  apps  enlazadas  como  Classroom)  onde  figurará  rexistrada  toda  a
producción do alumno/a e a valoración do seu traballo feita polo profesor.
As competencias mínimas a perseguir no caso dunha situación sanitaria que derive no
establecemento dun ensino non presencial serían as seguintes:
Os criterios de cualificación estarán na liña do que instrúa a Consellería de Educación
ao  respecto  a  cal  matizará  os  criterios  avaliadores  e,  se  cómpre,  cualificadores
derivados da situación concreta tal e como fixo o curso 19-20 para a segunda, terceira e
Avaliación Final.

A Guarda, 30 outubro 2020
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