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1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

- En negro os criterios de avaliación, estándares e competencias imprescindibles para superar a materia impartidos na 1º e 2º 

avaliación. Están a ser traballados con actividades de recuperación e reforzo polo alumnado con avaliacións suspensas e polo 

alumnado que precisa reforzar contidos e procedementos básicos.  

- En  azul os criterios de avaliación, estándares e competencias impartidos durante o 3º trimestre mediante actividades de ampliación.  

- En vermello os criterios de avaliación, estándares e competencias eliminados. 

 

XEOGRAFÍA E HISTORIA 1º DA ESO:  

   ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe C.C. 

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. 

XHB1.1.1. Interpreta como inflúen os movementos 
astronómicos na distribución da radiación solar e nas 
zonas bioclimáticas do planeta. 

CAA 

CMCCT 

CD 

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

XHB1.2.1. Clasifica e distingue proxeccións, e compara 
unha proxección de Mercator con unha de Peters. 

CAA 

CMCCT 

CD 

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

 
 

XHB1.3.1. Clasifica e distingue tipos de imaxes de satélite e 
mapas. 

CAA 

CMCCT 

CD 

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

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

CAA 

CMCCT 

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

CAA 

CMCCT 

CD 

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

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

CAA 

CMCCT 

CD 

CCL 

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

XHB1.8.1. Localiza no mapa as unidades e os elementos 
principais do relevo europeo. 

CAA 

CMCCT 

CD 

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

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

CAA 

CMCCT 

CD 

CCL 

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

CAA 

CMCCT 

CD 

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. 

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

CSC 

CCEC 

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

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

CSC 

CAA 

 XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir 
sen fontes, sexan estas restos materiais ou textuais. 

CSC 

CAA 

B3.3. Explicar as características de cada tempo histórico e 
certos acontecementos que determinaron cambios 
fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos 

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

CSC 

CMCCT 
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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). 

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

CSC 

CMCCT 

B3.6. Entender o proceso de hominización. 
XHB3.6.1. Recoñece os cambios evolutivos ata chegar á 

especie humana. 

CSC 

CMCCT 

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

XHB3.7.1. Distingue etapas dentro da historia antiga. 
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. 

XHB3.8.1. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e 
mapas históricos. 

CSC 

CMCCT 

CAA 

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

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

CSC 

CCL 

CAA 

B3.10. Identificar os primeiros ritos relixiosos. 
XHB3.10.1. Recoñece as funcións dos primeiros ritos 

relixiosos como os da "deusa nai". 

CSC 

CCEC 

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

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

CSC 

CAA 

CCL 

B3.12. Recoñecer a importancia da descuberta da escritura. 
XHB3.12.1. Diferencia entre as fontes prehistóricas (restos 

materiais e ágrafos) e as fontes históricas (textos). 

CSC 

CAA 

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

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

CSC 

CCL 

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

XHB3.14.1. Explica como materializaban os exipcios a 
súa crenza na vida do alén. 

CSC 

CCEC 
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CCL 

 XHB3.14.2. Realiza un mapa conceptual cos principais 
deuses do panteón exipcio. 

CSC 

CCEC 

CAA 

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

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

CSC 

CCEC 

CAA 

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

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

CSC 

CAA 

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

XHB3.17.1. Localiza nun mapa histórico as colonias 
gregas do Mediterráneo. 

CSC 

CAA 

B3.18. Distinguir entre o sistema político grego e o 
helenístico. 

XHB3.18.1. Elabora un mapa do imperio de Alexandre. 
CSC 

CAA 

 XHB3.8.2. Contrasta as accións políticas da Atenas de 
Pericles co imperio de Alexandre Magno. 

CSC 

CAA 

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

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

CSC 

CCEC 

CCL 

 
XHB3.19.2. Dá exemplos representativos das áreas do 

saber grego, e discute por que se considera que a 
cultura europea parte da Grecia clásica. 

CSC 

CCEC 

CMCCT 

CAA 

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 

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

CSC 

CAA 
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Roma antiga. 

 
XHB3.20.2. Identifica diferenzas e semellanzas entre as 

formas de vida republicanas e as do imperio na Roma 
antiga. 

CSC 

CAA 

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

XHB3.21.1. Compara obras arquitectónicas e 
escultóricas de época grega e romana. 

CSC 

CCEC 

CAA 

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

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

CSC 

CAA 

 XHB3.22.2. Analiza exemplos do legado romano que 
sobreviven na actualidade. 

CSC 

CCEC 

CAA 

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

CSC 

CCEC 
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XEOGRAFÍA E HISTORIA 2º DA ESO:  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe C.C. 
B1.1. Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou 

nunha imaxe de satélite, utilizando datos de coordenadas 
xeográficas. 

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

CAA 

CMCCT 

CD 

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. 

CAA 

CMCCT 

CD 

CCL 

B1.3. Situar no mapa de España as unidades e os 
elementos principais do relevo peninsular, así como os 
grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos. 

XHB1.3.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do 
relevo español. 

CAA 

CMCCT 

CD 

 
XHB1.3.2. Describe as unidades de relevo con axuda do 

mapa físico de España. 

CAA 

CMCCT 

CD 

CCL 

B1.4. Situar no mapa de Galicia as unidades e os elementos 
principais do relevo, así como os grandes conxuntos ou 
espazos bioclimáticos. 

XHB1.4.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do 
relevo galego. 

CAA 

CMCCT 

CD 

 
XHB1.4.2. Describe as unidades de relevo con axuda do 

mapa físico de Galicia. 

CAA 

CMCCT 

CD 

CCL 

B1.5. Coñecer e describir os grandes conxuntos 
bioclimáticos que conforman o espazo xeográfico 
español e galego. 

XHB1.5.1. Localiza nun mapa os grandes conxuntos ou 
espazos bioclimáticos de España. 

CAA 

CMCCT 

CD 

CCL 

 
XHB1.5.2. Analiza e compara as zonas bioclimáticas 

españolas utilizando gráficos e imaxes. 
CAA 

CMCCT 
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CD 

 
XHB1.5.3. Localiza nun mapa os espazos bioclimáticos 

de Galicia. 

CAA 

CMCCT 

CD 

B1.6. Coñecer os principais espazos naturais de España 
e de Galicia. 

XHB1.6.1. Distingue e localiza nun mapa as paisaxes de 
España e de Galicia. 

CAA 

CMCCT 

CD 

B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser 
humano sobre o ambiente español e galego, e as súas 
consecuencias. 

XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e 
dixitais referidas a problemas ambientais actuais en 
España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da 
web directamente relacionados con eles. 

CAA 

CMCCT 

CD 

CCL 

B2.1. Comentar a información en mapas do mundo 
sobre a densidade de poboación e as migracións. 

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

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

 
XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos 

países de orixe e nos de acollemento. 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa 
distribución, evolución e dinámica, e ás súas 
migracións e políticas de poboación. 

XHB2.2.1. Explica as características da poboación 
europea. 

CAA 

CCL 

CSC 

CD 

 
XHB2.2.2. Compara entre países a poboación europea 

segundo a súa distribución, a súa evolución e a súa 
dinámica. 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

B2.3. Analizar as características da poboación española, 
a súa distribución, dinámica e evolución, e os 
movementos migratorios. 

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

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 
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CCL 

 
XHB2.3.2. Analiza en distintos medios os movementos 

migratorios nas últimas tres décadas en España. 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

B2.4. Analiza as características da poboación de 
Galicia, a súa distribución, dinámica e evolución, e os 
movementos migratorios 

XHB2.4.1. Coñece o proceso da emigración galega, as 
súas etapas e os destinos principais.  

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

B2.5. Sinalar nun mapamundi as grandes áreas urbanas, 
e identificar e comentar o papel das cidades mundiais 
como dinamizadoras da economía das súas rexións. 

XHB2.5.1. Realiza un gráfico con datos da evolución do 
crecemento da poboación urbana no mundo. 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

 
XHB2.5.2. Sitúa no mapa do mundo as vinte cidades 

máis poboadas, di a que país pertencen e explica a 
súa posición económica. 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

B2.6. Comprender o proceso de urbanización, os seus 
proles e os seus contras en Europa. 

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

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

 
XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades do noso 

continente. 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

B2.7. Recoñecer as características das cidades XHB2.7.1. Interpreta textos que expliquen as CAA 
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españolas e galegas, e as formas de ocupación do 
espazo urbano. 

características das cidades de España e de Galicia, 
axudándose de internet ou de medios de 
comunicación escrita. 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

B2.8. Coñecer os principais espazos naturais protexidos 
a nivel peninsular e insular. 

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

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

 

XHB2.8.2. Elabora gráficos de distinto tipo (lineais, de 
barra e de sectores) en soportes virtuais ou 
analóxicos, que reflictan información económica e 
demográfica de países ou áreas xeográficas a partir 
dos datos elixidos. 

CAA 

CMCCT 

CCL 

CD 

B2.9. Identificar as principais paisaxes humanizadas 
españolas e galegas, e identificalas por comunidades 
autónomas. 

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

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

B2.10. Coñecer e analizar os problemas e os retos 
ambientais que afronta España, a súa orixe e as 
posibles vías para afrontar estes problemas. 

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

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

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. 

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

CSC 

CCEC 

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

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

CSC 

CAA 

 
XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir CSC 



10 
 

sen fontes, xa sexan estas restos materiais ou textuais. 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. 

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

CSC 

CMCCT 

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

CSC 

CMCCT 

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

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

CSC 

CMCCT 

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

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

CSC 

CCL 

B3.6. Caracterizar a alta Idade Media en Europa e 
recoñecer a dificultade da falta de fontes históricas neste 
período. 

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

CSC 

CAA 

B3.7. Describir a nova situación económica, social e 
política dos reinos xermánicos. 

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

CSC 

CAA 

B3.8. Explicar a organización feudal e as súas 
consecuencias. 

XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións 
entre señores e campesiños. 

CSC 

B3.9. Analizar a evolución dos reinos cristiáns e 
musulmáns, nos seus aspectos socioeconómicos, políticos 
e culturais. 

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

CSC 

CCEC 

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

CSC 

CCEC 

CMCCT 

CCL 

B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación 
dos reinos cristiáns na Península Ibérica e as súas 

XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de 
conquista e repoboación cristiás na Península Ibérica. 

CSC 

CAA 
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relacións con Al-Andalus. 

 XHB3.10.2. Explica a importancia do Camiño de Santiago. 

CSC 

CCEC 

CCL 

B3.11. Entender o concepto de crise e as súas 
consecuencias económicas e sociais. 

XHB3.11.1. Comprende o impacto dunha crise demográfica 
e económica nas sociedades medievais europeas. 

CSC 

 

XEOGRAFÍA E HISTORIA 3º DA ESO:  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe C.C. 

B1.1. Localizar e interpretar espazos xeográficos e lugares 
nun mapa ou imaxe satélite 

XHB1.1.1. Clasifica e distingue tipos de mapas e imaxes 
satélite. 

CAA 

CMCCT 

CCL 

CD 

 
XHB1.1.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun 

mapa utilizando datos de coordenadas xeográficas. 

CAA 

CMCCT 

CD 

 XHB1.1.3. Coñece e interpreta os tipos mapas temáticos 

CAA 

CMCCT 

CCL 

CD 

B2.1. Coñecer a organización administrativa e territorial de 
España. 

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

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

B2.2. Analizar os datos do peso do sector terciario dun país 
fronte aos do sector primario e secundario, e extraer 
conclusións. 

XHB2.2.1. Compara a poboación activa de cada sector en 
diversos países e analiza o grao de desenvolvemento que 
amosan estes datos. 

CCL 

CMCCT 

CD 
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CAA 

CSC 

B2.3. Recoñecer as actividades económicas que se realizan 
en Europa nos tres sectores, identificando distintas 
políticas económicas. 

XHB2.3.1. Diferencia os sectores económicos europeos. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B2.4. Coñecer as características de diversos tipos de 
sistemas económicos 

XHB2.4.1. Diferencia aspectos concretos e a súa 
interrelación dentro dun sistema económico. 

CCL 

CSIEE 

CCL 

CAA 

CSC 

B2.5. Entender a idea de desenvolvemento sustentable e as 
súas implicacións. 

XHB2.5.1. Define o desenvolvemento sustentable e 
describe conceptos clave relacionados con el. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

B2.6. Localizar os recursos agrarios e naturais no mapa 
mundial. 

XHB2.6.1. Sitúa no mapa as principais zonas cerealistas, 
como exemplo de recurso agrario no mundo, e as máis 
importantes masas forestais do mundo. 

CAA 

CD 

CMCCT 

 
XHB2.6.2. Localiza e identifica nun mapa as principais 

zonas produtoras de minerais no mundo. 

CAA 

CSIEE 

CD 

CMCCT 

 
XHB2.6.3. Localiza e identifica nun mapa as principais 

zonas produtoras e consumidoras de enerxía no 
mundo. 

CD 

CAA 

CSIEE 

CMCCT 

 
XHB2.6.4. Identifica e nomea algunhas enerxías 

alternativas. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

CMCCT 

B2.7. Explica e localiza os tipos de pesca e os seus XHB2.7.1. Procura información sobre a CCL 
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problemas. sobreexplotación dos caladoiros de pesca, usando 
recursos impresos e dixitais. 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

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

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

CCL 

CAA 

CSIEE 

B2.9. Analizar o impacto dos medios de transporte no 
seu contorno. 

XHB2.9.1. Traza sobre un mapamundi o itinerario que 
segue un produto agrario e outro gandeiro desde a 
súa colleita ata o seu consumo en zonas afastadas, e 
extrae conclusións. 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B2.10. Entender os fluxos e os bloques comerciais. 
XHB2.10.1. Define os indicadores que miden os 

intercambios económicos dun país. 

CAA 

CD 

CCL 

CMCCT 

CSIEE 

 
XHB2.10.2. Describe as características do comercio 

internacional na actualidade. 

CAA 

CCL 

CSC 

CSIEE 

 
XHB2.10.3. Enumera as características dos bloques 

comerciais e as razóns polas que se constitúen. 

CAA 

CCL 

CSC 

CSIEE 

B2.11. Analizar o desenvolvemento do turismo e a súa 
importancia económica. 

XHB2.11.1. Identifica os tipos de turismo e os seus 
efectos 

CAA 

CCL 

CCEC 

CSIEE 

CD 

 
XHB2.11.2. Valora a importancia do turismo na 

economía española e galega. 
CAA 

CCL 
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CCEC 

CSIEE 

CD 

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. 

XHB2.12.1. Comparar as características do consumo 
interior de países como Brasil e Francia. 

CAA 

CCL 

CSC 

CSIEE 

CD 

 

XHB2.12.2. Crea mapas conceptuais, usando recursos 
impresos e dixitais, para explicar o funcionamento do 
comercio, e sinala os organismos que agrupan as 
zonas comerciais. 

CAA 

CCL 

CSIEE 

CD 

 
XHB2.12.3. Describe o funcionamento dos intercambios 

a nivel internacional, utilizando mapas temáticos e 
gráficos nos que se reflictan as liñas de intercambio. 

CAA 

CMCCT 

CSIEE 

CD 

CCL 

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

XHB2.13.1. Realiza un informe sobre as medidas para 
tratar de superar as situacións de pobreza. 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCL 

 
XHB2.13.2. Sinala áreas de conflito bélico no 

mapamundi e relaciónaas con factores económicos. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

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. 

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

CSC 

CAA 

CCEC 

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

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

CSC 

CAA 

 XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir CSC 
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sen fontes, xa sexan estas restos materiais ou textuais. 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. 

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

CSC 

CMCCT 

 
XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e 

mapas históricos. 
CSC 

CMCCT 

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

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

CSC 

CMCCT 

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

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

CSC 

CCL 

B3.6. Comprender a significación histórica da etapa do 
Renacemento en Europa. 

XHB3.6.1. Distingue modos de periodización histórica 
(Idade Moderna, Renacemento, Barroco, Absolutismo, 
etc.). 

CSC 

CAA 

B3.7. Relacionar o alcance da nova ollada dos humanistas, 
artistas e científicos do Renacemento con etapas 
anteriores e posteriores. 

XHB3.7.1. Identifica trazos do Renacemento e do 
Humanismo na historia europea, a partir de fontes 
históricas de diversos tipos. 

CSC 

CCEC 

CAA 

CCL 

B3.8. Coñecer a importancia da arte renacentista e barroca 
en Europa e en América. 

XHB3.8.1. Coñece obras e legado de artistas, humanistas e 
científicos da época. 

CSC 

CCEC 

CMCCT 

CCL 

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

XHB3.9.1. Analiza obras, ou fragmentos delas, dalgúns 
autores desta época no seu contexto. 

CSC 

CCEC 

CAA 

CCL 

B3.10. Comprender a diferenza entre os reinos medievais e 
as monarquías modernas. 

XHB3.10.1. Distingue as características de réximes 
monárquicos autoritarios, parlamentarios e absolutos. 

CSC 

CAA 

B3.11. Analizar o reinado dos Reis Católicos como unha 
etapa de transición entre a Idade Media e a Idade 
Moderna. 

XHB3.11.1. Comprende os conceptos de cambio e 
continuidade en relación co reinado dos Reis Católicos. 

CSC 

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

XHB3.12.1. Explica as causas que conduciron á descuberta 
de América para Europa, a súa conquista e a súa 
colonización. 

CSC 

CMCCT 

CAA 

CCL 

 
XHB3.12.2. Coñece os principais feitos da expansión de 

Aragón e de Castela polo mundo. 
CSC 

 
XHB3.12.3. Sopesa interpretacións conflitivas sobre a 

conquista e a colonización de América. 

CSC 

CAA 

CCL 

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

XHB3.13.1. Analiza as relacións entre os reinos europeos 
que conducen a guerras como a dos "Trinta Anos". 
  

CSC 

 

 

XEOGRAFÍA E HISTORIA 4º DA ESO:  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe C.C. 

B1.1. Explicar as características do Antigo Réxime nos seus 

sentidos político, social e económico. 

XHB1.1.1. Establece, a través da análise de textos, a 

diferenza entre o Absolutismo e o Parlamentarismo. 

CSC 

CAA 

CCL 

 
XHB1.1.2. Distingue conceptos históricos como Antigo 

Réxime e Ilustración. 

CSC 

CAA 

CCL 

B1.2. Coñecer o alcance da Ilustración como novo 

movemento cultural e social en Europa e en América. 

XHB1.2.1. Describe as características da cultura da 

Ilustración e as implicacións que ten nalgunhas monarquías. 

CSC 

CCEC 

CCL 

B1.3. Coñecer os avances da Revolución Científica XHB1.3.1. Aprecia os avances científicos e a súa CSC 
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desde os séculos XVII e XVIII. aplicación á vida diaria, e contextualiza o papel dos 

científicos na súa propia época. 

CMCCT 

CAA 

 
XHB1.3.2. Comprende as implicacións do empiricismo e 

o método científico nunha variedade de áreas.  

CSC 

CMCCT 

B2.1. Comprender o alcance e as limitacións dos procesos 

revolucionarios dos séculos XVIII e XIX. 

XHB2.1.1. Sopesa as razóns dos revolucionarios para 

actuar como o fixeron. 

CSC 

CAA 

CCL 

 

XHB2.1.2. Recoñece, mediante a análise de fontes de 

diversas épocas, o valor destas non só como información 

senón tamén como evidencia para os/as historiadores/as. 

CSC 

CAA 

CCL 

B2.2. Identificar os principais feitos das revolucións liberais 

burguesas en Europa e América nos séculos XVIII e XIX. 

XHB2.2.1. Redacta unha narrativa sintética cos principais 

feitos dalgunha das revolucións burguesas da primeira 

metade do século XIX, acudindo a explicacións causais, e 

sinala os proles e os contras. 

CSC 

CAA 

CCL 

 

XHB2.2.2. Redacta unha narrativa sintética cos principais 

feitos dalgunha das revolucións burguesas do século XVIII, 

acudindo a explicacións causais, e indica os proles e os 

contras. 

CSC 

CAA 

CCL 

 
XHB2.2.3. Discute as implicacións da violencia empregando 

diversos tipos de fontes.  

CSC 

CAA 

CCL 

B3.1. Describir os feitos salientables da Revolución 

Industrial e o seu encadeamento causal. 

XHB3.1.1. Analiza os proles e os contras da primeira 

Revolución Industrial en Inglaterra. 

CSC 

CAA 

CCL 

B3.2. Analizar as vantaxes e os inconvenientes de ser un 

país pioneiro nos cambios. 

XHB3.2.1. Analiza e compara a industrialización de 

diferentes países de Europa, América e Asia, nas súas 

distintas escalas temporais e xeográficas. 

CSC 

CAA 

CCL 

 XHB3.2.1. Compara o proceso de industrialización en CSC 
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Inglaterra e nos países nórdicos. CAA 

CCL 

B3.3. Entender o concepto de progreso, e os sacrificios e os 

avances que leva consigo. 

XHB3.3.1. Explica a situación laboral feminina e infantil nas 

cidades industriais. 

CSC 

CSIEE 

CCL 

B3.4. Analizar a evolución dos cambios económicos en 

España e en Galicia, a raíz da industrialización parcial do 

país. 

XHB3.4.1. Especifica algunhas repercusións políticas como 

consecuencia dos cambios económicos en España. 
CSC 

B3.5. Coñecer os principais avances científicos e 

tecnolóxicos do século XIX, e a súa relación coas 

revolucións industriais 

XHB3.5.1. Elabora un eixe cronolóxico, diacrónico e 

sincrónico, cos principais avances científicos e tecnolóxicos 

do século XIX. 

CSC 

CAA 

CMCCT 

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. 

XHB4.1.1. Explica razoadamente que o concepto 

imperialismo reflicte unha realidade que influirá na 

xeopolítica mundial e nas relacións económicas 

transnacionais. 

CSC 

CAA 

CCL 

 
XHB4.1.2. Elabora discusións sobre eurocentrismo e a 

globalización. 

CSC 

CAA 

CCL 

B4.2. Establecer xerarquías causais (aspecto e escala 

temporal) da evolución do imperialismo. 

XHB4.2.1. Sabe recoñecer cadeas e interconexións causais 

entre colonialismo, imperialismo e a Gran Guerra de 1914. 

CSC 

CAA 

B4.3. Coñecer os principais acontecementos da Gran 

Guerra, as súas interconexións coa Revolución Rusa e as 

consecuencias dos tratados de Versalles. 

XHB4.3.1. Diferencia os acontecementos dos procesos, 

nunha explicación histórica, da I Guerra Mundial. 

CSC 

CAA 

 XHB4.3.2. Analiza o novo mapa político de Europa. 
CSC 

CAA 

 

 

 

XHB4.3.3. Describe a derrota de Alemaña desde a súa 

propia perspectiva e desde a dos aliados. 

CSC 

CAA 

CCL 
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B4.4. Esquematizar a orixe, o desenvolvemento e as 

consecuencias da Revolución Rusa. 

XHB4.4.1. Contrasta algunhas interpretacións do 

alcance da Revolución Rusa na súa época e na 

actualidade. 

CSC 

CAA 

CCL 

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. 

XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, esculturas e 

exemplos arquitectónicos da arte do século XIX. 

CSC 

CAA 

CCL 

CCEC 

 
XHB4.5.2. Compara movementos artísticos europeos e 

asiáticos. 

CSC 

CAA 

CCL 

CCEC 

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. 

XHB5.1.1. Analiza interpretacións diversas de fontes 

históricas e historiográficas de distinta procedencia. 

CSC 

CAA 

CCL 

 

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. 

CSC 

CAA 

 
XHB5.1.3. Discute as circunstancias da loita polo sufraxio 

da muller. 

CSC 

CAA 

CCL 

B5.2. Analizar as causas do auxe dos fascismos en 

Europa. 

XHB5.2.1. Explica diversos factores que fixeron posible 

o auxe do fascismo en Europa. 

CSC 

CCL 

B5.3. Coñecer as tensións que levaron en España á 

proclamación da II República e ao estoupido da Guerra 

Civil 

XHB5.3.1. Explica as principais reformas durante a II 

República española, e reaccións a elas. 

CSC 

CCL 

 XHB5.3.2. Explica as causas da Guerra Civil española CSC 
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no contexto europeo e internacional. CAA 

CCL 

B6.1. Coñecer as causas da II Guerra Mundial. 

XHB6.1.1. Recoñece a xerarquía causal (diferente 

importancia dunhas causas ou outras segundo as 

narrativas). 

CSC 

CAA 

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. 

XHB6.2.1. Sitúa nun mapa as fases do conflito. 
CSC 

CAA 

 
XHB6.2.2. Dá unha interpretación de por que rematou 

antes a guerra europea que a mundial. 

CSC 

CAA 

CCL 

 

XHB6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa das causas 

e as consecuencias da II Guerra Mundial, a distintos 

niveis temporais e xeográficos. 

CSC 

CAA 

CCL 

B6.3. Entender o contexto en que se desenvolveu o 

Holocausto na guerra europea e as súas 

consecuencias. 

XHB6.3.1. Recoñece a significación do Holocausto na 

historia mundial. 
CSC 

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. 

XHB6.4.1. Utilizando fontes históricas e historiográficas, 

explica algúns dos conflitos enmarcados na época da 

Guerra Fría. 

CSC 

CAA 

CCL 

 
XHB6.4.2. Describe as consecuencias da guerra de 

Vietnam. 

CSC 

CAA 

CCL 

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. 

XHB6.5.1. Describe os feitos relevantes do proceso 

descolonizador. 

CSC 

CCL 
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XHB6.5.2. Distingue entre contextos diferentes do 

mesmo proceso, por exemplo, África subsahariana 

(anos 50 e 60) e a India (1947). 

CSC 

CAA 

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. 

XHB7.1.1. Explica os avances dos réximes soviéticos e 

do "Welfare State" en Europa. 

CSC 

CAA 

CCL 

 
XHB7.1.2. Recoñece os cambios sociais derivados da 

incorporación da muller ao traballo asalariado. 
CSC 

B7.2. Comprender o concepto de crise económica e a 

súa repercusión mundial nun caso concreto. 

XHB7.2.1. Compara a crise enerxética de 1973 coa 

financeira de 2008. 

CSC 

CAA 

CCL 

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. 

XHB7.3.1. Coñece a situación da posguerra e a 

represión en España, así como as fases da ditadura de 

Franco 

CSC 

 
XHB7.3.2. Discute como se entende en España e en 

Europa o concepto de memoria histórica 

CSC 

CAA 

CCL 

B8.1. Interpretar procesos a medio prazo de cambios 

económicos, sociais e políticos a nivel mundial. 

XHB8.1.1. Interpreta o renacemento e o declive das nacións 

no novo mapa político europeo desa época 

CSC 

CAA 

 
XHB8.1.2. Comprende os proles e contras do estado do 

benestar. 
CSC 

B8.2. Coñecer as causas e as consecuencias 

inmediatas do colapso da URSS e outros réximes 

socialistas. 

XHB8.2.1. Analiza aspectos políticos, económicos e 

culturais dos cambios producidos tralo colapso da 

URSS. 

CSC 

CAA 

CCL 

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. 

XHB8.3.1. Compara interpretacións sobre a Transición 

española nos anos setenta do século XX e na 

actualidade. 

CSC 

CAA 

CCL 
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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. 

CSC 

CCL 

 

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.  

CSC 

CAA 

CCL 

B8.4. Entender a evolución da construción da Unión 

Europea. 

XHB8.4.1. Discute sobre a construción da Unión 

Europea e do seu futuro. 

CSC 

CAA 

CCL 

B9.1. Definir a globalización e identificar algúns dos 

seus factores. 

XHB9.1.1. Procura na prensa novas dalgún sector con 

relacións globalizadas, e elabora argumentos a favor e 

en contra. 

CSC 

CD 

CCL 

CAA 

CSIEE 

 
XHB9.1.2. Elabora discusións sobre o eurocentrismo e a 

globalización. 

CSC 

CAA 

CCL 

B9.2. Identificar algúns dos cambios fundamentais que 

supón a Revolución Tecnolóxica. 

XHB9.2.1. Analiza algunhas ideas de progreso e 

retroceso na implantación das recentes tecnoloxías da 

información e da comunicación, a distintos niveis 

xeográficos. 

CSC 

CAA 

CCL 

CD 

B9.3. Recoñecer o impacto destes cambios a nivel local, XHB9.3.1. Crea contidos que inclúen recursos como CSC 
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autonómico, estatal e global, prevendo posibles 

escenarios máis e menos desexables de cuestións 

ambientais transnacionais, e discutir as novas 

realidades do espazo globalizado. 

textos, mapas e gráficos, para presentar algún aspecto 

conflitivo das condicións sociais do proceso de 

globalización. 

CD 

CAA 

CCL 

CMCCT 

CSIEE 

B10.1. Recoñecer que o pasado non está "morto e 

enterrado", senón que determina o presente e os 

posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 

XHB10.1.1. Formula posibles beneficios e desvantaxes 

para as sociedades humanas e para o medio natural 

dalgunhas consecuencias do quecemento global, como 

o desxeamento do Báltico. 

CSC 

CMCCT 

CAA 

CCL 

 

XHB10.1.2. Sopesa como unha Europa en guerra 

durante o século XX pode chegar a unha unión 

económica e política no século XXI. 

CSC 

CAA 

 

XHB10.1.3. Compara (nun aspecto ou en varios) as 

revolucións industriais do século XIX coa revolución 

tecnolóxica de finais do século XX e principio do XXI. 

CSC 

CMCCT 

CAA 

B10.2. 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. 

XHB10.2.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos 

e outros feitos salientables, utilizando para iso as nocións 

básicas de sucesión, duración e simultaneidade. 

CSC 

CMCCT 

 
XHB10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e 

mapas históricos. 

CSC 

CMCCT 

B10.3. Entender que os acontecementos e os procesos 

ocorren ao longo do tempo e á vez no tempo (diacronía e 

sincronía). 

XHB10.3.1. Entende que varias culturas convivían á vez en 

diferentes enclaves xeográficos. 

CSC 

CMCCT 

B10.4. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con 

precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 

XHB10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario 

histórico e artístico necesario. 

CSC 

CCL 
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CULTURA CLÁSICA  3º DA ESO: 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe C.C. 

B1.1. Localizar nun mapa fitos xeográficos e enclaves 
concretos relevantes para o coñecemento das civilizacións 
grega e romana. 

CCB1.1.1. Sinala sobre un mapa o marco xeográfico en que 
se sitúan en distintos períodos as civilizacións grega e 
romana, delimitando o seu ámbito de influencia, 
establecendo conexións con outras culturas próximas e 
situando con precisión puntos xeográficos, cidades ou 
restos arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia 
histórica.  

CMCCT 

CD 

CAA 

B1.2. Describir os marcos xeográficos en que se 
desenvolven as civilizacións grega e romana ao longo da 
súa historia. 

CCB1.2.1. Enumera aspectos do marco xeográfico que 
poden ser considerados determinantes no desenvolvemento 
das civilizacións grega e latina, e achega exemplos para 
ilustrar e xustificar as súas formulacións. 

CSC 

CD 

CAA 

B2.1. Identificar, describir e explicar o marco histórico en 
que se desenvolven as civilizacións grega e romana. 

CCB2.1.1. Sabe enmarcar determinados feitos históricos 
nas civilizacións grega e romana e no período histórico 
correspondente, póndoos en contexto e relacionándoos con 
outras circunstancias contemporáneas. 

CAA 

CMCCT 

CD 

CSC 

B2.2. Coñecer as principais características de cada período 
da historia de Grecia e Roma, e saber situar nun eixe 
cronolóxico feitos históricos. 

CCB2.2.1. Distingue con precisión as etapas da historia de 
Grecia e Roma, nomeando e situando no tempo os 
principais fitos asociados a cada unha delas. 

CSIEE 

CMCCT 

CD 

CSC 

 

CCB2.2.2. Explica o proceso de transición que se produce 
entre as etapas da historia de Grecia e Roma, describindo 
as circunstancias que interveñen no paso de unhas a 
outras. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

 
CCB2.2.3. Elabora eixes cronolóxicos en que se 
representen fitos históricos salientables, consultando ou non 
fontes de información. 

CD 

CMCCT 

CSC 
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CCB2.2.4. Sitúa dentro dun eixe cronolóxico o marco 
histórico en que se desenvolven as civilizacións grega e 
romana, sinalando períodos e identificando en cada un as 
conexións máis importantes que presentan con outras 
civilizacións. 

CMCCT 

CD 

CSC 

B2.3. Coñecer as características fundamentais da 
romanización de Hispania e Gallaecia. 

CCB2.3.1. Explica a romanización de Hispania e 
Gallaecia, describindo as súas causas e delimitando as 
súas fases. 

CCEC 

CAA 

CSC 

CCL 

 

CCB2.3.2. Enumera, explica e ilustra con exemplos os 
aspectos fundamentais que caracterizan o proceso da 
romanización de Hispania e Gallaecia, sinalando a súa 
influencia na historia posterior do noso país. 

CSC 

CAA 

CCEC 

CCL 

B3.1. Coñecer os principais deuses da mitoloxía grecolatina. 

CCB3.1.1. Pode nomear coa súa denominación grega e 
latina os principais deuses e heroes da mitoloxía 
grecolatina, sinalando os trazos que os caracterizan, os 
seus atributos e o seu ámbito de influencia, explicando a 
súa xenealoxía e establecendo as relacións entre os 
diferentes deuses. 

CD 

CCEC 

CCL 

B3.2. Coñecer os mitos e os heroes grecolatinos, e 
establecer semellanzas e diferenzas entre os mitos e os 
heroes antigos e os actuais. 

CCB3.2.1. Identifica dentro do imaxinario mítico deuses, 
semideuses e heroes, e explica os principais aspectos que 
os diferencian. 

CCEC 

CD 

CCL 

 

CCB3.2.2. Sinala semellanzas e diferenzas entre os mitos 
da antigüidade clásica e os pertencentes a outras culturas, 
comparando o seu tratamento na literatura ou na tradición 
relixiosa. 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 

CCB3.2.3. Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento 
do mítico e da figura do heroe na nosa cultura, analizando a 
influencia da tradición clásica neste fenómeno e sinalando 
as principais semellanzas e diferenzas que se observan 
entre ambos os tratamentos, asociándoas a outros trazos 

CCEC 

CMCCT 

CD 

CSC 
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culturais propios de cada época. 

 

CCB3.2.4. Recoñece referencias mitolóxicas nas artes 
plásticas, sempre que sexan claras e sinxelas, describindo, 
a través do uso que se fai destas, os aspectos básicos que 
en cada caso se asocian á tradición grecolatina. 

CCEC 

CD 

B3.3. Coñecer e comparar as características da 
relixiosidade e da relixión grega coas actuais. 

CCB3.3.1. Enumera e explica as principais características 
da relixión grega, póndoas en relación con outros aspectos 
básicos da cultura helénica e establecendo comparacións 
con manifestacións relixiosas propias doutras culturas. 

CSC 

CMCCT 

CCEC 

B3.4. Explicar os fundamentos da relixiosidade romana e 
distinguir a relixión oficial das manifestacións do culto 
privado. 

CCB3.4.1. Distingue a relixión oficial de Roma dos cultos 
privados, e explica os trazos que lles son propios. 

CSC 

CMCCT 

CCEC 

B4.1. Coñecer as características fundamentais da arte 
clásica e relacionar manifestacións artísticas actuais cos 
seus modelos clásicos. 

CCB4.1.1. Recoñece os trazos básicos da arte clásica nas 
manifestacións artísticas antigas e actuais. 

CD 

CCEC 

 
CCB4.1.2. Realiza eixes cronolóxicos e sitúa neles aspectos 
relacionados coa arte grecolatina, asociándoos a outras 
manifestacións culturais ou a fitos históricos. 

CMCCT 

CD 

CCEC 

B4.2. Identificar as características máis salientables da 
arquitectura grecorromana en relación cos edificios 
máis singulares. 

CCB4.2.1. Recoñece as características esenciais das 
arquitecturas grega e romana, identificando en imaxes a 
orde arquitectónica á que pertencen distintos 
monumentos, para razoar a súa resposta. 

CCEC 

CMCCT 

CD 

B4.3. Coñecer as manifestacións escultóricas da arte 
grega e romana ao longo da Antigüidade e identificar a 
súa temática.  

CCB4.3.1. Recoñece esculturas gregas e romanas en 
imaxes, encádraas nun período histórico e identifica 
nelas motivos mitolóxicos, históricos ou culturais. 

CCEC 

CMCCT 

CD 

B4.4. Coñecer as creacións urbanísticas romanas, así 
como a súa rede viaria. 

CCB4.4.1. Describe as características, os principais 
elementos e a función das grandes obras públicas 
romanas, explicando e ilustrando con exemplos a súa 
importancia para o desenvolvemento do Imperio e a súa 
influencia en modelos urbanísticos posteriores. 

CSC 

CMCCT 

CD 

CCEC 

B4.5. Coñecer e saber localizar os principais CCB4.5.1. Localiza nun mapa os principais monumentos CAA 
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monumentos clásicos do patrimonio español e europeo. clásicos do patrimonio español e europeo, identificando 
a partir de elementos concretos o seu estilo e súa 
cronoloxía aproximada. 

CD 

CCEC 

CMCCT 

B5.1. Coñecer as características das principais formas de 
organización política presentes no mundo clásico, e 
establecer semellanzas e diferenzas entre elas. 

CCB5.1.1. Nomea os principais sistemas políticos da 
antigüidade clásica e describe, dentro de cada un, a forma 
de distribución e o exercicio do poder, as institucións, o 
papel que estas desempeñan e os mecanismos de 
participación política. 

CSC 

CCL 

B5.2. Coñecer as características e a evolución das 
clases sociais en Grecia e Roma. 

CCB5.2.1. Describe a organización das sociedades 
grega e romana, explicando as características das 
clases sociais e os papeis asignados a cada unha, 
relacionando estes aspectos cos valores cívicos da 
época e comparándoos cos actuais. 

CSIEE 

CSC 

CCL 

 
CCB5.2.2. Describe as principais características e a 
evolución dos grupos que compoñen as sociedades 
grega e romana. 

CCL 

CSC 

CCL 

B5.3. Coñecer a composición da familia e os papeis 
asignados aos seus membros. 

CCB5.3.1. Identifica e explica os papeis que desempeña 
dentro da familia cada un dos seus membros, identificando 
e explicando a través deles estereotipos culturais e 
comparándoos cos actuais. 

CSC 

CCL 

B5.4. Coñecer os trazos máis salientables da vida cotiá 
en Grecia e Roma. 

CCB5.4.1. Identifica e describe os tipos de vivenda, o 
modo de alimentación, os hábitos de hixiene e a 
vestimenta en Grecia e Roma. 

CD 

CAA 

CSC 

CMCCT 

CCL 

 

CCB5.4.2. Identifica e describe formas de traballo e 
relaciónaas cos coñecementos científicos e técnicos da 
época, e explica a súa influencia no progreso da cultura 
occidental. 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CCL 

B5.5. Identificar as principais formas de lecer da 
antigüidade. 

CCB5.5.1. Describe as principais formas de lecer das 
sociedades grega e romana, analizando a súa finalidade, os 

CSIEE 

CAA 
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grupos aos que van dirixidas e a súa función no 
desenvolvemento da identidade social. 

CSC 

CCL 

B5.6. Relacionar e establecer semellanzas e diferenzas 
entre as manifestacións deportivas da Grecia Clásica e as 
actuais. 

CCB5.6.1. Explica a orixe e a natureza dos Xogos 
Olímpicos, comparándoos e destacando a súa importancia 
con respecto a outras festividades deste tipo existentes na 
época, e comenta o seu mantemento no mundo moderno, 
establecendo semellanzas e diferenzas entre os valores 
culturais aos que se asocian en cada caso. 

CD 

CAA 

CSC 

CCL 

B6.1. Coñecer a existencia de diversos tipos de escritura, 
distinguilos e comprender as súas funcións. 

CCB6.1.1. Recoñece tipos de escritura, clasifícaos consonte 
súa natureza e a súa función, e describe os trazos que os 
distinguen. 

CD 

CCEC 

CCL 

B6.2. Coñecer a orixe do alfabeto e distinguir os tipos de 
alfabetos usados na actualidade. 

CCB6.2.1. Nomea e describe os trazos principais dos 
alfabetos máis utilizados no mundo occidental, 
diferenciándoos doutros tipos de escrituras, e explica a súa 
orixe. 

CAA 

CCEC 

CCL 

B6.3. Recoñecer a presenza de elementos dos alfabetos 
grego e latino nos alfabetos actuais. 

CCB6.3.1. Explica a influencia dos alfabetos grego e latino 
na formación dos alfabetos actuais, e sinala nestes últimos 
a presenza de determinados elementos tomados dos 
primeiros. 

CD 

CMCCT 

CCEC 

CCL 

B6.4. Coñecer a orixe común das linguas indoeuropeas. 

CCB6.4.1. Enumera e localiza nun mapa as principais 
ramas da familia das linguas indoeuropeas, sinalando 
os idiomas modernos que se derivan de cada unha e os 
aspectos lingüísticos que evidencian o seu parentesco. 

CMCCT 

CD 

CSC 

 

CCB6.4.2.Describe  a evolución das linguas romances a 
partir do latín como un proceso histórico, explicando e 
ilustrando con exemplos os elementos que evidencian 
do xeito máis visible a súa orixe común e o parentesco 
existente entre elas. 

CCL 

CCEC 

B6.5. Identificar as linguas europeas romances e non 
romances, e localizalas nun mapa. 

CCB6.5.1. Identifica as linguas que se falan en Europa e 
en España, diferenciando pola súa orixe as romances e 
as non romances, e delimita nun mapa as zonas onde 

CSC 

CD 

CCL 
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se utilizan. CCA 

B6.6. Identificar a orixe grecolatina do léxico das 
linguas de España e doutras linguas modernas. 

CCB6.6.1. Recoñece e explica o significado dalgúns dos 
helenismos e latinismos máis frecuentes utilizados no 
léxico das linguas faladas en España e doutras linguas 
modernas, e explica o seu significado a partir do termo 
de orixe. 

CCL 

CCA 

 
CCB6.6.2. Explica o significado de palabras a partir da 
súa descomposición e da análise etimolóxica das súas 
partes. 

CCL 

CCA 

B6.7. Distinguir e identificar latinismos, cultismos, 
semicultismos e termos patrimoniais. 

CCB6.7.1. Identifica e diferencia con seguridade 
cultismos, semicultismos e termos patrimoniais, en 
relación co termo de orixe sen, necesidade de consultar 
dicionarios nin outras fontes de información. 

CCA 

CCL 

 
CCB6.7.2. Coñece o significado das principais 
locucións latinas de uso actual. 

CD 

CCL 

B6.8. Facer evolucións desde o latín ao galego e ao 
castelán, tendo en conta os fenómenos fonéticos. 

CCB6.8.1. Explica os procesos de evolución dalgúns 
termos desde o étimo latino ata os seus respectivos 
derivados nas linguas romances, describindo algúns 
dos fenómenos fonéticos producidos e ilustrándoos 
con outros exemplos. 

CCL 

CCA 

 
CCB6.8.2. Realiza evolucións do latín ao galego e ao 
castelán aplicando as regras fonéticas de evolución. 

CCA 

CCL 

B6.9. Coñecer e utilizar con propiedade terminoloxía 
científico-técnica de orixe grecolatina. 

CCB6.9.1. Explica a partir da súa etimoloxía termos de 
orixe grecolatina propios da linguaxe científico-técnica 
e sabe usalos con propiedade. 

CCL 

CCA 

B6.10. Constatar o influxo das linguas clásicas en 
linguas non derivadas delas. 

CCB6.10.1. Demostra o influxo do latín e o grego sobre 
as linguas modernas servíndose de exemplos para 
ilustrar o mantemento nestas de elementos léxicos 
morfolóxicos e sintácticos herdados das primeiras. 

CCL 

CCA 

B6.11. Coñecer as principais características dos xéneros 
literarios grecolatinos e a súa influencia na literatura 

CCB6.11.1. Describe as características esenciais dos 
xéneros literarios grecolatinos e recoñece a súa influencia 

CCEC 

CCL 
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posterior. na literatura posterior. CCA 

B6.12. Coñecer os fitos esenciais das literaturas grega e 
latina como base literaria da cultura europea e occidental. 

CCB6.12.1. Nomea aos autores máis representativos da 
literatura grecolatina, encádraos no seu período histórico e 
cita as súas obras máis coñecidas. 

CCEC 

CCL 

B7.1. Recoñecer a presenza da civilización clásica nas artes 
e na organización social e política.  

CCB7.1.1. Sinala e describe algúns aspectos básicos da 
cultura e a civilización grecolatina que perviviron ata a 
actualidade, demostrando a súa vixencia nunha e noutra 
época mediante exemplos.  

CCL 

CAA 

B7.2. Coñecer a pervivencia da mitoloxía e os temas 
lexendarios nas manifestacións artísticas actuais. 

CCB7.2.1. Demostra a pervivencia da mitoloxía e os temas 
lexendarios mediante exemplos de manifestacións artísticas 
contemporáneas nas que están presentes estes motivos.  

CAA 

CCEC 

B7.3. Identificar os aspectos máis importantes da historia de 
Grecia e Roma e a súa presenza no noso país e recoñecer 
as pegadas da cultura romana en diversos aspectos da 
civilización actual.  

CCB7.3.1. Enumera e explica algúns exemplos concretos 
nos que se pon de manifesto a influencia que o mundo 
clásico tivo na historia e as tradicións do noso país.  

CCL 

CSC 

B7.4. Realizar traballos de investigación sobre a pervivencia 
da civilización clásica na contorna, utilizando as tecnoloxías 
da información e a comunicación. 

B7.4.1. Utiliza as tecnoloxías da información e a 
comunicación para recabar información e realizar traballos 
de investigación acerca da pervivencia da civilización 
clásica na nosa cultura. 

CD 

CAA 
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ECONOMÍA  4º DA ESO: 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe C.C. 

B1.1. Explicar a economía como ciencia social e valorar o 
impacto permanente das decisións económicas na vida 
das persoas. 

ECB1.1.1. Recoñece a escaseza de recursos e a 
necesidade de elixir e tomar decisións como as claves dos 
problemas básicos de calquera economía, e comprende 
que todas as eleccións supoñen renunciar a outras 
alternativas e que todas as decisións teñen 
consecuencias. 

CCL 
CSC 

 
ECB1.1.2. Distingue formas de analizar e resolver 

problemas económicos, e identifica as súas vantaxes, os 
seus inconvenientes e as súas limitacións. 

CAA 
CD 

B1.2. Identificar a terminoloxía económica básica e o uso 
dos modelos económicos, e familiarizarse con eles. 

ECB1.2.1. Comprende e utiliza correctamente termos da 
área da economía. 

CCL 

 
ECB1.2.2. Diferencia entre economía positiva e economía 

normativa. 
CAA  
CSC 

 
ECB1.2.3. Representa e analiza graficamente o custo de 

oportunidade mediante a fronteira de posibilidades de 
produción. 

CD 
CMCCT 

B1.3. Tomar conciencia dos principios da economía para 
aplicar nas relacións económicas básicas cos 
condicionantes de recursos e as necesidades. 

ECB1.3.1. Representa as relacións que se establecen entre 
as economías domésticas e as empresas. 

CMCCT 
CSC 

 
ECB1.3.2. Aplica razoamentos básicos para interpretar 

problemas económicos provenientes das relacións 
económicas do seu contorno. 

CMCCT 
CSC 

B2.1. Describir os tipos de empresas e as formas xurídicas 
das empresas, e relacionar con cada unha coas súas 
esixencias de capital e as responsabilidades legais 
dos/das propietarios/as e xestores/as, así como as 

ECB2.1.1. Distingue as formas xurídicas das empresas e 
relaciónaas coas esixencias de capital para a súa 
constitución e coas responsabilidades legais para cada 
tipo. 

CMCCT 
CSIEE 
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interrelacións das empresas no seu contorno inmediato. 

 

ECB2.1.2. Identifica e valora as formas xurídicas de 
empresas máis apropiadas en cada caso, en función das 
características concretas, aplicando o razoamento sobre 
clasificación das empresas. 

CAA 
CD 

 

ECB2.1.3. Distingue os tipos de empresas e de 
empresarios/as que actúan no seu ámbito, así como a 
forma de interactuar co seu contorno máis próximo e os 
efectos sociais e ambientais, positivos e negativos, que se 
observan. 

CSIEE 
CSC 

B2.2. Analizar as características principais do proceso 
produtivo. 

ECB2.2.1. Analiza os tipos de factores produtivos e as 
relacións entre produtividade, eficiencia e tecnoloxía. 

CMCCT 
CSC 

 
ECB2.2.2. Identifica os sectores económicos, así como 

os seus retos e as súas oportunidades. 
CD 
CSC 

B2.3. Identificar as fontes de financiamento das empresas. 

ECB2.3.1. Explica as posibilidades de financiamento das 
empresas e diferencia o financiamento externo e o interno, 
a curto e a longo prazo, así como o custo de cada unha e 
as implicacións na marcha da empresa. 

CCL 
CD 
CMCCT 

B2.4. Determinar, para un caso sinxelo, a estrutura de 
ingresos e custos dunha empresa, calculando o seu 
beneficio. 

ECB2.4.2. Distingue os ingresos e os custos dunha 
empresa, calcula o seu beneficio ou a súa perda, 
aplicando razoamentos matemáticos, e interpreta os 
resultados. 

CD 
CMCCT 

B2.5. Diferenciar os impostos que afectan as empresas 
e a importancia do cumprimento das obrigas fiscais. 

ECB2.5.1. Identifica as obrigas fiscais das empresas 
segundo a súa forma xurídica e as actividades, e 
sinala o funcionamento básico dos impostos e as 
principais diferenzas entre eles. 

CD 
CMCCT 

 
ECB2.5.2. Valora a achega que para a riqueza nacional 

supón a carga impositiva que soportan as empresas. 
CSC 

B3.1. Realizar un orzamento persoal distinguindo entre os 
tipos de ingresos e gastos, e controlar o seu grao de 
cumprimento e as posibles necesidades de adaptación. 

ECB3.1.1. Elabora un orzamento ou plan financeiro persoal, 
identificando os ingresos e os gastos integrantes, e realiza 
o seu seguimento. 

CAA 
CD 
CMCCT 
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ECB3.1.2. Utiliza ferramentas informáticas na preparación  

e desenvolvemento dun orzamento ou plan financeiro 
personalizado. 

CAA 
CD 
CMCCT 

 
ECB3.1.3 Manexa gráficos de análise que permiten 

comparar unha realidade personalizada coas previsións 
establecidas. 

CAA 
CD 
CMCCT 

B3.2. Decidir con racionalidade ante as alternativas 
económicas da vida persoal, e relacionalas co benestar 
propio e social. 

ECB3.2.1. Comprende as necesidades de planificación e do 
manexo de asuntos financeiros ao longo da vida. Esa 
planificación vincúlase á previsión realizada en cada 
etapa, de acordo coas decisións tomadas e a marcha da 
actividade económica nacional. 

CAA 
CSIEE 

B3.3. Expresar unha actitude positiva cara ao aforro, e 
empregar o aforro como medio para alcanzar diversos 
obxectivos. 

ECB3.3.1. Recoñece e explica a relevancia do aforro e do 
control do gasto. 

CAA 
CSC 

 
ECB3.3.2. Analiza as vantaxes e inconvenientes do 

endebedamento, valorando o risco e seleccionando a 
decisión máis axeitada para cada momento. 

CAA 
CSC 

B3.4. 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. 

ECB3.4.1. Comprende os termos fundamentais e describe o 
funcionamento das contas na operativa bancaria. 

CCL 
CMCCT 

 

ECB3.4.2. Valora e comproba a necesidade de interpretar 
as cláusulas dos contratos bancarios para coñecer os 
dereitos e as obrigas que se derivan delas, así como a 
importancia de operar en condicións de seguridade cando 
se empregan procedementos telemáticos. 

CCL 
CAA 
CD 

 
ECB3.4.3. Recoñece a capacidade de negociación coas 

entidades financeiras e analiza os procedementos de 
reclamación ante estas. 

CAA 
CD 

 ECB3.4.4. Identifica e explica as modalidades de tarxetas CCL 
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bancarias, así como os elementos e os procedementos 
que garanten a seguridade na súa operativa. 

CD 
CMCCT 

B3.5. Coñecer o concepto de seguro e a súa finalidade. 

ECB3.5.1. Identifica, describe e clasifica os tipos de seguros 
segundo os riscos ou as situacións adversas nas etapas 
da vida. 

 

 CAA 
CCL 
CMCCT 

B4.1. Recoñecer e analizar a procedencia das principais 
fontes de ingresos e gastos do Estado, e interpretar 
gráficos onde se amose esa distribución. 

ECB4.1.1. Identifica as vías de onde proceden os ingresos 
do Estado, así como as principais áreas dos gastos do 
Estado, e comenta as súas relacións. 

CMCCT 
CSC 

 
ECB4.1.2. Analiza e interpreta datos e gráficos de contido 

económico relacionados cos ingresos e os gastos do 
Estado. 

CD 
CMCCT 

 

ECB4.1.3. Distingue nos ciclos económicos o 
comportamento dos ingresos e dos gastos públicos, así 
como os efectos que se poden producir ao longo do 
tempo. 

CMCCT 
CSC 

 
ECB4.1.4. Describe o contido dos orzamentos públicos e 

argumenta a necesidade de prever os ingresos e os 
gastos, e controlar a súa execución. 

CCL 
CSC 

B4.2. Diferenciar e explicar os conceptos de débeda pública 
e déficit público. 

ECB4.2.1. Comprende e expresa as diferenzas entre os 
conceptos de débeda pública e déficit público, así como a 
relación que se produce entre eles. 

CCL 
CMCCT 

B4.3. Determinar o impacto para a sociedade da 
desigualdade da renda e estudar as ferramentas de 
redistribución da renda. 

ECB4.3.1. Coñece e describe os efectos da desigualdade 
da renda e os instrumentos de redistribución desta. 

CCL 
CMCCT 
CSC 

 
ECB4.3.2. Interpreta gráficos representativos da distribución 

da renda 

CAA 
CD 
CMCCT 

B5.1. Diferenciar as magnitudes de tipos de xuro, 
inflación e desemprego, analizar as relacións entre 
elas e interpretar datos e gráficos vinculados con esas  

ECB5.1.1. Describe as causas da inflación e valora as 
súas principais repercusións económicas e sociais. 

CCL 
CSC 
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ECB5.1.2. Explica o funcionamento dos tipos de 

interese e as consecuencias da súa variación para a 
marcha da economía. 

CCL 
CMCCT 
CSC 

 
ECB5.1.3. Valora e interpreta datos e gráficos de 

contido económico relacionados cos tipos de xuro, 
inflación e desemprego. 

CD 
CMCCT 

B5.2. Valorar opcións de políticas macroeconómicas 
para facer fronte ao desemprego. 

ECB5.2.1. Describe as causas do desemprego e valora 
as súas principais repercusións económicas e sociais. 

CCL 
CMCCT 
CSC 

 
ECB5.2.2. Analiza os datos de desemprego en España e 

as políticas contra o desemprego. 
CD 
CSC 

 
ECB5.2.3. Investiga e recoñece vieiros e tendencias de 

emprego. 
CAA 
CD 

B6.1. Valorar o impacto da globalización económica, do 
comercio internacional e dos procesos de integración 
económica na calidade de vida das persoas e no 
ambiente. 

ECB6.1.1. Valora o grao de interconexión das 
economías de todos os países do mundo e aplica a 
perspectiva global para emitir xuízos críticos. 

CAA 
CSC 

 
ECB6.1.2. Explica as razóns que xustifican o 

intercambio económico entre países e que inflúen nel. 
CCL 
CSC 

 
ECB6.1.3. Analiza e presenta acontecementos 

económicos contemporáneos no contexto da 
globalización e o comercio internacional. 

CAA 
CD 
CSC 

 
ECB6.1.4. Recoñece e enumera vantaxes e 

inconvenientes do proceso de integración económica 
e monetaria da Unión Europea. 

CCL 
CD 
CSC 

 

ECB6.1.5. Reflexiona sobre os problemas ambientais e a 
súa relación co impacto económico internacional, e 
analiza as posibilidades dun desenvolvemento 
sustentable. 

CAA 
CSC 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe C.C. 
 

1º ESO 
 

B1.1. Construír un concepto de persoa, consciente de que 
esta é indefinible, valorando a dignidade que posúe polo 
feito de ser libre. 

VEB1.1.1. Sinala as dificultades para definir o concepto de 
persoa, analizando o seu significado etimolóxico. 

CCL 

 
VEB1.1.2. Describe as características principais da persoa: 

substancia independente, racional e libre. 
CCL 

 
VEB1.1.3. Explica e valora a dignidade da persoa que, co-

mo ente autónomo, se converte nun "ser moral". 
CSC 

B1.2. Comprender a crise da identidade persoal que xorde 
na adolescencia e as súas causas, e describir as carac-
terísticas dos grupos que forman e a influencia que exer-
cen sobre os seus membros, coa finalidade de tomar con-
ciencia da necesidade que ten, para seguir medrando mo-
ralmente e pasar á vida adulta, do desenvolvemento da 
súa autonomía persoal e do control da súa conduta. 

VEB1.2.1. Coñece información, de fontes diversas, arredor 
dos grupos de adolescentes, as súas características e a 
influencia que exercen sobre os seus membros na deter-
minación da súa conduta, e realiza un resumo coa infor-
mación obtida.  

CAA 
CSC 

 

VEB1.2.2. Elabora conclusións sobre a importancia que ten 
para o/a adolescente desenvolver a autonomía persoal e 
ter o control da súa propia conduta conforme aos valores 
éticos libremente elixidos. 

CSIEE 

B1.3. Describir en que consiste a personalidade e valorar a 
importancia de enriquecela con valores e virtudes éticas, 
mediante o esforzo e a vontade persoal. 

VEB1.3.1. Identifica en que consiste a personalidade e os 
factores xenéticos, sociais, culturais e do contorno que 
inflúen na súa construción, e aprecia a capacidade de au-
todeterminación no ser humano.  

CSC 
CSIEE 

B1.4. Xustificar a importancia que ten o uso da razón e a 
liberdade no ser humano para determinar "como quere 
ser", elixindo os valores éticos que desexa incorporar á 
súa personalidade.  

VEB1.4.1. Describe e estima o papel relevante da razón e a 
liberdade para configurar cos seus propios actos a estrutu-
ra da súa personalidade. 

CSC 

 VEB1.4.2. Realiza unha lista dos valores éticos que estima CSIEE 

VALORES ÉTICOS  
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como desexables para integralos na súa personalidade, e 
explica as razóns da súa elección.  

B1.5. Analizar en que consiste a intelixencia emocional e 
valorar a súa importancia no desenvolvemento moral do 
ser humano. 

VEB1.5.1. Define a intelixencia emocional e as súas carac-
terísticas, valorando a súa importancia na construción mo-
ral do ente humano. 

CCL 

 
VEB1.5.2. Explica en que consisten as emocións e os sen-

timentos, e como se relacionan coa vida moral. 
CCL 

 

VEB1.5.3. Atopa, disertando en grupo, a relación entre al-
gunhas virtudes e valores éticos e o desenvolvemento das 
capacidades de autocontrol emocional e automotivación, 
tales como a sinceridade, o respecto, a prudencia, a tem-
peranza, a xustiza e a perseveranza, entre outras 

CAA 
CSC 

CSIEE 

B1.6. Estimar a importancia do desenvolvemento da in-
telixencia emocional e a súa influencia na construción 
da personalidade e o seu carácter moral, con capaci-
dade de empregar a introspección para recoñecer 
emocións e sentimentos no seu interior, para mellorar 
as súas habilidades emocionais. 

VEB1.6.1. Comprende en que consisten as habilidades 
emocionais que, segundo Goleman, debe desenvolver 
o ser humano, e elabora un esquema explicativo arre-
dor do tema, en colaboración en grupo.  

CAA 

 

VEB1.6.2. Relaciona o desenvolvemento das habilida-
des emocionais coa adquisición das virtudes éticas, 
tales como a perseveranza, a prudencia, a autonomía 
persoal, a temperanza, a fortaleza da vontade, a hones-
tidade cun mesmo, o respecto á xustiza e a fidelidade 
aos propios principios éticos, entre outras. 

CSC 

 

VEB1.6.3. Emprega a introspección como medio para 
recoñecer as propias emocións, os sentimentos e os 
estados de ánimo, coa finalidade de ter un maior con-
trol deles e ser capaz de automotivarse, converténdo-
se no dono da propia conduta.  

CAA 
CSIEE 

B1.7. Comprender e apreciar a capacidade do ser humano, 
para influír de maneira consciente e voluntaria na constru-
ción da súa propia identidade, consonte os valores éticos, 

VEB1.7.1. Toma conciencia e aprecia a capacidade que 
posúe para modelar a propia identidade e facer de si 
mesmo/a unha persoa xusta, sincera, tolerante, amable, 

CSIEE 
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e así mellorar a súa autoestima. xenerosa, respectuosa, solidaria, honesta, libre, etc., 
nunha palabra, digna de ser apreciada por si mesmo/a. 

 

VEB1.7.2. Deseña un proxecto de vida persoal conforme o 
modelo de persoa que quere ser e os valores éticos que 
desexa adquirir, facendo que a súa propia vida teña un 
sentido. 

CSIEE 

B2.1. Coñecer os fundamentos da natureza social do 
ser humano e a relación dialéctica que se establece 
entre este e a sociedade, estimando a importancia 
dunha vida social dirixida polos valores éticos. 

VEB2.1.1. Explica por que o ser humano é social por na-
tureza e valora as consecuencias que ten este feito na 
súa vida persoal e moral. 

CSC 

 
VEB2.1.2. Discirne e expresa, en pequenos grupos, so-

bre a influencia mutua que se establece entre o indivi-
duo e a sociedade. 

CCL 
CSC 

 

VEB2.1.3. Achega razóns que fundamenten a necesida-
de de establecer uns valores éticos que guíen as rela-
cións interpersoais e utiliza a iniciativa persoal para 
elaborar, mediante soportes informáticos, unha pre-
sentación gráfica das súas conclusións sobre este 
tema.  

CD 
CSIEE 

B2.2. Describir e valorar a importancia da influencia do 
contorno social e cultural no desenvolvemento moral 
da persoa, a través da análise do papel que desempe-
ñan os axentes sociais. 

VEB2.2.1. Describe o proceso de socialización e valora 
a súa importancia na interiorización individual dos va-
lores e as normas morais que rexen a conduta da so-
ciedade en que vive.  

CCL 

 

VEB2.2.2. Exemplifica, en colaboración en grupo, a in-
fluencia que teñen na configuración da personalidade 
os valores morais inculcados polos axentes sociais, 
entre eles a familia, a escola, os amigos e os medios 
de comunicación masiva, elaborando un esquema e 
conclusións, utilizando soportes informáticos. 

CAA 
CD 

CSC 

 
VEB2.2.3. Xustifica e aprecia a necesidade da crítica ra-

cional, como medio indispensable para adecuar aos 
valores éticos universais establecidos na DUDH os 

CSC 
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costumes, as normas, os valores, etc., do seu medio, 
rexeitando todo o que atente contra a dignidade do 
humano e os seus dereitos fundamentais.  

B2.3. Distinguir na persoa os ámbitos da vida privada e da 
vida pública, a primeira regulada pola ética e a segunda 
polo dereito, coa finalidade de identificar os límites da li-
berdade persoal e social. 

VEB2.3.1. Define os ámbitos da vida privada e a pública, así 
como o límite da liberdade humana, en ambos os casos. 

CCL 

B2.4. Relacionar e valorar a importancia das habilidades da 
intelixencia emocional sinaladas por Goleman, en relación 
coa vida interpersoal, e establecer o seu vínculo cos valo-
res éticos que enriquecen as relacións humanas. 

VEB2.4.1. Comprende a importancia que para Goleman ten 
a capacidade de recoñecer as emocións alleas e a de con-
trolar as relacións interpersoais, e elabora un resumo es-
quemático sobre o tema. 

CAA 

B2.5. Utilizar a conduta asertiva e as habilidades sociais, 
coa finalidade de incorporar á súa personalidade algúns 
valores e virtudes éticas necesarias no desenvolvemento 
dunha vida social máis xusta e enriquecedora. 

VEB2.5.1. Explica en que consiste a conduta asertiva, fa-
cendo unha comparación co comportamento agresivo ou 
inhibido, e adopta como principio moral fundamental, nas 
relacións interpersoais, o respecto á dignidade das perso-
as. 

CCL 
CSIEE 

 

VEB2.5.2. Amosa, nas relacións interpersoais, unha actitude 
de respecto cara ao dereito que todos os seres humano 
teñen a sentir, pensar e actuar de forma diferente, a equi-
vocarse, a gozar do tempo de descanso, a ter unha vida 
privada, a tomar as súas propias decisións, etc., e nomea-
damente a ser valorado de forma especial polo simple feito 
de ser persoa, sen discriminar nin menosprezar a ninguén, 
etc. 

CSC 

 

VEB2.5.3. Emprega, en diálogos curtos reais ou inven-
tados, habilidades sociais como a empatía, a escoita 
activa, a interrogación asertiva, etc., coa finalidade de 
que aprenda a utilizalos de forma natural na súa rela-
ción coas demais persoas.  

CAA 
CCL 

 
VEB2.5.4. Exercita algunhas técnicas de comunicación 

interpersoal, mediante a realización de diálogos orais, 
tales como a forma axeitada de dicir non, o disco raia-

CAA 
CCL 

CSIEE 
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do, o banco de néboa, etc., co obxecto de dominalas e 
poder utilizalas no momento adecuado. 

B2.6. Xustificar a importancia dos valores e das virtudes éti-
cas para conseguir unhas relacións interpersoais xustas, 
respectuosas e satisfactorias. 

VEB2.6.1. Identifica a adquisición das virtudes éticas como 
unha condición necesaria para lograr unhas boas relacións 
interpersoais, entre elas a prudencia, a lealdade, a sinceri-
dade, a xenerosidade, etc. 

CSC 

 

VEB2.6.2. Elabora unha lista con algúns valores éticos que 
deben estar presentes nas relacións entre o individuo e a 
sociedade, tales como responsabilidade, compromiso, to-
lerancia, pacifismo, lealdade, solidariedade, prudencia, 
respecto mutuo, xustiza, etc. 

CSC 

 

VEB2.6.3. Destaca o deber moral e cívico que todas as per-
soas teñen de prestar auxilio e socorro a outras cuxa vida, 
liberdade e seguridade estean en perigo de xeito inminen-
te, colaborando na medida das súas posibilidades a pre-
star primeiros auxilios, en casos de emerxencia. 

CSC 

B3.1. Distinguir entre ética e moral, sinalando as seme-
llanzas e as diferenzas entre elas e estimando a impor-
tancia da reflexión ética como un saber práctico nece-
sario para guiar de forma racional a conduta do ser 
humano á súa plena realización. 

VEB3.1.1. Recoñece as diferenzas entre a ética e a mo-
ral. 

CSC 

 
VEB3.1.2. Achega razóns que xustifiquen a importancia 

da reflexión ética. 
CSC 

B3.2. Destacar o significado e a importancia da natureza 
moral do ser humano, tomando conciencia da necesi-
dade que ten de normas éticas. 

VEB3.2.1. Distingue entre a conduta instintiva do animal 
e o comportamento racional e libre do ser humano, 
destacando a magnitude das súas diferenzas e apre-
ciando as consecuencias que estas teñen na vida das 
persoas. 

CMCCT 
CSC 

B3.3. Recoñecer que a liberdade constitúe a raíz da es-
trutura moral na persoa e apreciar o papel que a inte-
lixencia e a vontade teñen como factores que incre-
mentan a capacidade de autodeterminación. 

VEB3.3.1. Describe a relación entre a liberdade e o con-
cepto de persoa. 

CCL 
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VEB3.3.2. Analiza e valora a influencia que teñen na li-
berdade persoal a intelixencia, que nos permite coñe-
cer posibles opcións para elixir, e a vontade, que nos 
dá a fortaleza suficiente para facer o que temos deci-
dido facer. 

CAA 

 

VEB3.3.3. Analiza algúns factores biolóxicos, psicolóxi-
cos, sociais, culturais e ambientais, que inflúen no de-
senvolvemento da intelixencia e a vontade, nomeada-
mente o papel da educación, e expón as súas conclu-
sións de forma clara, mediante unha presentación rea-
lizada con soportes informáticos e audiovisuais. 

CCL 
CD 

CMCCT 

B3.4. Xustificar e apreciar o papel dos valores na vida per-
soal e social, resaltando as súas características, a súa 
clasificación e a súa xerarquía, coa finalidade de com-
prender a súa natureza e a súa importancia. 

VEB3.4.1. Explica o que son os valores e as súas principais 
características, e aprecia a súa importancia na vida indivi-
dual e colectiva das persoas. 

CCL 

 
VEB3.4.2. Procura e selecciona información sobre a exis-

tencia de clases de valores: relixiosos, afectivos, intelec-
tuais, vitais, etc. 

CAA 
CSC 

 

VEB3.4.3. Realiza, en traballo en grupo, unha xerarquía de 
valores, explicando a súa fundamentación racional, me-
diante unha exposición usando medios informáticos ou 
audiovisuais. 

CD 
CSC 

B3.5. Resaltar a importancia dos valores éticos, as súas es-
pecificacións e a súa influencia na vida persoal e social do 
ser humano, destacando a necesidade de ser recoñecidos 
e respectados por todos. 

VEB3.5.1. Explica a diferenza entre os valores éticos e o 
resto dos valores, e valora a importancia para a persoa 
dos valores éticos. 

CSC 

B3.6. Tomar conciencia da importancia dos valores e das 
normas éticas, como guía da conduta individual e social, 
asumindo a responsabilidade de difundilos e promovelos 
polos beneficios que proporcionan á persoa e á comuni-
dade. 

VEB3.6.1. Destaca algunhas das consecuencias negativas 
que, a nivel individual e comunitario, ten a ausencia de va-
lores e normas éticas, tales como o egoísmo, a corrupción, 
a mentira, o abuso de poder, a intolerancia, a insolidarie-
dade, a violación dos dereitos humanos, etc. 

CSC 

 VEB3.6.2. Emprende, utilizando a iniciativa persoal e a co- CAA 
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laboración en grupo, a organización e o desenvolvemento 
dunha campaña no seu medio, co fin de promover o reco-
ñecemento dos valores éticos como elementos fundamen-
tais do pleno desenvolvemento persoal e social. 

CSC 
CSIEE 

B5.1. Identificar, no preámbulo da DUDH, o respecto á 
dignidade das persoas e os seus atributos esenciais 
como o fundamento do que derivan todos os dereitos 
humanos. 

VEB5.1.1. Explica e aprecia en que consiste a dignidade 
que esta declaración recoñece ao ser humano como 
persoa, posuidora duns dereitos universais, inaliena-
bles e innatos, mediante a lectura do seu preámbulo. 

CCL 

B5.2. Estimar a importancia do problema actual do exercicio 
dos dereitos da muller e da infancia en grande parte do 
mundo, coñecendo as súas causas e tomando conciencia 
deles, coa finalidade de promover a súa solución.  

VEB5.2.1. Dá razóns sobre a orixe histórica do problema 
dos dereitos da muller, recoñecendo os patróns económi-
cos e socioculturais que fomentaron a violencia e a desi-
gualdade de xénero. 

CSC 

 

VEB5.2.2. Xustifica a necesidade de actuar en defensa 
dos dereitos da infancia, loitando contra a violencia e 
o abuso do que nenos e as nenas son vítimas no sécu-
lo XXI, tales como o abuso sexual, o traballo infantil, 
ou a súa utilización como soldados/as, etc. 

CSC 

 

VEB5.2.3. Emprende, en colaboración en grupo, a ela-
boración dunha campaña contra a discriminación da 
muller e a violencia de xénero no seu medio familiar, 
escolar e social, e avalía os resultados obtidos. 

CSC 
CSIEE 

 
B5.3. Apreciar o labor que realizan institucións e ONG que 

traballan pola defensa dos dereitos humanos, auxiliando 
as persoas que por natureza os posúen, pero non teñen a 
oportunidade de exercelos. 

 
 
 
 
 
 

VEB5.3.1. Indaga, en traballo en colaboración, sobre o tra-
ballo de institucións e voluntarios/as que, en todo o mundo, 
traballan polo cumprimento dos dereitos humanos (Amnistía 
Internacional, e ONG como Mans Unidas, Médicos sen 
Fronteiras e Cáritas, entre outros), e elabora e expresa as 
súas conclusións. 

CAA 
CSC 
CCL 
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2º ESO 

 

B1.1. Construír un concepto de persoa, consciente de que 
esta é indefinible, valorando a dignidade que posúe polo 
feito de ser libre. 

VEB1.1.1. Sinala as dificultades para definir o concepto de 
persoa, analizando algunhas definicións achegadas por 
filósofos/as. 

CCL 

B1.2. Identificar os conceptos de heteronomía e autonomía, 
mediante a concepción kantiana da persoa, coa finalidade 
de valorar a súa importancia e aplicala na realización da 
vida moral. 

VEB1.2.1. Explica a concepción kantiana do concepto de 
persoa, como suxeito autónomo capaz de ditar as súas 
propias normas morais. 

CSC 

 

VEB1.2.2. Comenta e valora a idea de Kant ao concibir a 
persoa como un fin en si mesma, rexeitando a posibilidade 
de ser tratada por outros como instrumento para alcanzar 
fins alleos a ela. 

CSC 

B1.3. Entender a relación entre os actos, os hábitos e o de-
senvolvemento do carácter, mediante a comprensión do 
concepto de virtude en Aristóteles e, en especial, o relativo 
ás virtudes éticas, pola importancia que teñen no desen-
volvemento da personalidade. 

VEB1.3.1. Sinala en que consiste a virtude e as súas carac-
terísticas en Aristóteles, indicando a súa relación cos ac-
tos, os hábitos e o carácter. 

CSC 

 

VEB1.3.2. Enumera algúns dos beneficios que, segundo 
Aristóteles, achegan as virtudes éticas ao ser humano, 
identifica algunhas destas e ordénaas segundo un criterio 
racional. 

CAA 
CCL 
CSC 

B2.1. Distinguir, na persoa, os ámbitos da vida privada e da 
vida pública, a primeira regulada pola ética e a segunda 
polo dereito, coa finalidade de identificar os límites da li-
berdade persoal e social. 

VEB2.1.1. Distingue entre os ámbitos de acción que corres-
ponden á ética e ao dereito, e expón as súas conclusións 
mediante unha presentación elaborada con medios in-
formática. 

CCL 
CD 

 

VEB2.1.2. Reflexiona arredor do problema da relación entre 
estes dous campos, o privado e o público, e a posibilidade 
de que exista un conflito de valores éticos entre ambos, 
así como a forma de atopar unha solución baseada nos 
valores éticos, exemplificando de maneira concreta tales 

CCL 
CSC 

CSIEE 
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casos, e expón as súas posibles solucións fundamentadas 
eticamente. 

 

B3.1. Distinguir entre ética e moral, sinalando as semellan-
zas e as diferenzas entre elas, e estimando a importancia 
da reflexión ética como un saber práctico necesario para 
guiar de xeito racional a conduta do ser humano á súa 
plena realización. 

VEB3.1.1. Recoñece as diferenzas entre a ética e a moral, 
no que se refire á súa orixe e á súa finalidade. 

CSC 

 

VEB3.1.2. Achega razóns que xustifiquen a importancia da 
reflexión ética, como unha guía racional de conduta nece-
saria na vida do ser humano, expresando de forma apro-
piada os argumentos en que se fundamenta. 

CSC 

B3.2. Destacar o significado e a importancia da natureza 
moral do ser humano, analizando as súas etapas de de-
senvolvemento e tomando conciencia da necesidade que 
ten de normas éticas, libre e racionalmente asumidas, co-
mo guía do seu comportamento. 

VEB3.2.1. Sinala en que consiste a estrutura moral da per-
soa como ser racional e libre, razón pola que esta é res-
ponsable da súa conduta e das consecuencias desta. 

CSC 

 

VEB3.2.2. Explica as tres etapas do desenvolvemento moral 
na persoa, segundo a teoría de Piaget ou a de Köhlberg, e 
as características propias de cada unha, destacando como 
se pasa da heteronomía á autonomía moral. 

CCL 
CSC 

B3.3. Recoñecer que a liberdade constitúe a raíz da es-
trutura moral na persoa, e apreciar o papel da inte-
lixencia e da vontade como factores que incrementan 
a capacidade de autodeterminación. 

VEB3.3.1. Describe a relación entre a liberdade e os 
conceptos de persoa e estrutura moral. 

CCL 

B3.4. Resaltar a importancia dos valores éticos, as súas 
especificacións e a súa influencia na vida persoal e 
social do ser humano, destacando a necesidade de ser 
recoñecidos e respectados por todos. 

VEB3.4.1. Describe as características distintivas dos va-
lores éticos, utilizando exemplos concretos deles e 
apreciando a súa relación esencial coa dignidade 
humana e a conformación dunha personalidade xusta 
e satisfactoria. 

CCL 

 
VEB3.4.2. Emprega o espírito emprendedor para reali-

zar, en grupo, unha campaña destinada a difundir a 
CSC 

CSIEE 
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importancia de respectar os valores éticos, tanto na 
vida persoal como na social.  

B3.5. Establecer o concepto de normas éticas e apreciar a 
súa importancia, identificando as súas características e a 
natureza da súa orixe e validez, mediante o coñecemento 
do debate ético que existiu entre Sócrates e os sofistas. 

VEB3.5.1. Define o concepto de norma e de norma ética, 
distinguíndoa das normas xurídicas, relixiosas, etc. 

CCL 

 

VEB3.5.2. Sinala quen foron os sofistas e algúns dos feitos 
e das razóns en que se fundamentaba a súa teoría relati-
vista da moral, destacando as consecuencias que esta ten 
na vida das persoas. 

CCEC 

 
VEB3.5.3. Coñece os motivos que levaron a Sócrates a 

afirmar o "intelectualismo moral", e explica en que consiste 
e a postura de Platón ao respecto. 

CCEC 

 
VEB3.5.4. Compara o relativismo e o obxectivismo moral 

apreciando a vixencia destas teorías éticas na actualidade, 
e expresa opinións de forma argumentada.  

CCL 
CSC 

B3.6. Explicar as características e os obxectivos das teorías 
éticas, así como a súa clasificación en éticas de fins e pro-
cedementais, sinalando os principios máis destacados do 
hedonismo de Epicuro. 

VEB3.6.1. Enuncia os elementos distintivos das "teorías éti-
cas" e argumenta a súa clasificación en éticas de fins e 
éticas procedementais, e elabora un esquema coas súas 
características máis destacadas. 

CAA 
CCL 

 

VEB3.6.2. Enuncia os aspectos fundamentais da teoría 
hedonista de Epicuro e os valores éticos que defende, 
destacando as características que a identifican como unha 
ética de fins. 

CCEC 

 
VEB3.6.3. Elabora, en colaboración co grupo, argumentos a 

favor e/ou en contra do epicureísmo, e expón as súas 
conclusións cos argumentos racionais correspondentes. 

CAA 
CCL 

B3.7. Entender os principais aspectos do eudemonismo 
aristotélico, identificándoo como unha ética de fins e 
valorando a súa importancia e a vixencia actuais. 

VEB3.7.1. Explica o significado do termo "eudemonis-
mo" e o que para Aristóteles significa a felicidade co-
mo ben supremo, e elabora e expresa conclusións. 

CCL 

 
VEB3.7.2. Distingue os tres tipos de tendencias que hai 

no ser humano, segundo Aristóteles, e a súa relación 
CCEC 
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co que el considera como ben supremo da persoa. 

 
VEB3.7.3. Achega razóns para clasificar o eudemonismo 

de Aristóteles dentro da categoría da ética de fins. 
CCL 

B3.8. Comprender os elementos máis significativos da 
ética utilitarista e a súa relación co hedonismo de Epi-
curo, clasificándoa como unha ética de fins e elabo-
rando argumentos que apoien a súa valoración perso-
al arredor desta formulación ética. 

VEB3.8.1. Fai unha recensión das ideas fundamentais 
da ética utilitarista: o principio de utilidade, o concepto 
de pracer, a compatibilidade do egoísmo individual co 
altruísmo universal e a localización do valor moral nas 
consecuencias da acción, entre outras. 

CCL 

 
VEB3.8.2. Enumera as características que fan do utilita-

rismo e do epicureísmo unhas éticas de fins. 
CCEC 

 
VEB3.8.3. Argumenta racionalmente as súas opinións 

sobre a ética utilitarista. 
CCL 

CSIEE 

B4.1. Comprender e valorar a importancia da relación 
entre os conceptos de ética, política e xustiza, median-
te a análise e a definición destes termos, destacando o 
vínculo entre eles no pensamento de Aristóteles. 

VEB4.1.1. Explica e aprecia as razóns que dá Aristóteles 
para establecer un vínculo necesario entre ética, polí-
tica e xustiza. 

CCEC 

 
VEB4.1.2. Utiliza e selecciona información sobre os va-

lores éticos e cívicos, identificando e apreciando as 
semellanzas, as diferenzas e as relacións entre eles. 

CAA 

B4.2. Coñecer e apreciar a política de Aristóteles e as 
súas características esenciais, e entender o seu con-
cepto de xustiza e a súa relación co ben común e a fe-
licidade, elaborando un xuízo crítico sobre a perspec-
tiva deste filósofo. 

VEB4.2.1. Elabora, recorrendo á súa iniciativa persoal, 
unha presentación con soporte informático, sobre a 
política aristotélica como unha teoría organicista, 
cunha finalidade ética e que atribúe a función educati-
va ao Estado.  

CSIEE 
CD 

CSC 

 

VEB4.2.2. Selecciona e usa información, en colabora-
ción co grupo, para entender e apreciar a importancia 
que Aristóteles lle dá á xustiza como valor ético no 
que se fundamenta a lexitimidade do Estado e a súa 
relación coa felicidade e o ben común, e expón as 
súas conclusións persoais debidamente fundamenta-
das.  

CAA 
CCL 

B5.1. Sinalar a vinculación entre a ética, o dereito e a xusti- VEB5.1.1. Procura e selecciona información en páxinas CCL 
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za, a través do coñecemento das súas semellanzas, dife-
renzas e relacións. 

web, para identificar as diferenzas, as semellanzas e os 
vínculos entre a ética e o dereito.  

CD 

B6.1. Recoñecer a importancia da dimensión moral da cien-
cia e a tecnoloxía, así como a necesidade de establecer 
límites éticos e xurídicos, coa finalidade de orientar a súa 
actividade consonte os valores defendidos pola DUDH. 

VEB6.1.1. Utiliza información de distintas fontes para anali-
zar a dimensión moral da ciencia e a tecnoloxía, avaliando 
o impacto positivo e negativo que estas poden ter en todos 
os ámbitos da vida humana (social, económico, político, 
ético e ecolóxico, etc.).  

CAA 
CMCCT 

CSC 

 

VEB6.1.2. Achega argumentos que fundamenten a necesi-
dade de pór límites éticos e xurídicos á investigación 
práctica, tanto científica como tecnolóxica, tomando a dig-
nidade humana e os valores éticos recoñecidos na DUDH 
como criterio normativo. 

CCL 
CMCCT 

CSC 

 

VEB6.1.3. Recorre á súa iniciativa persoal para expor as 
súas conclusións sobre o tema tratado, utilizando medios 
informáticos e audiovisuais, de xeito argumentado e orde-
nado racionalmente.  

CD 
CSIEE 

B6.2. Entender e valorar o problema da tecnodependencia e 
a alienación humana á que conduce. 

VEB6.2.1. Destaca o problema e o perigo que representa 
para o ser humano a tecnodependencia, sinalando os 
seus síntomas e as súas causas, e estimando as súas 
consecuencias negativas, como unha adición incontrolada 
aos dispositivos electrónicos, aos videoxogos e ás redes 
sociais, que conduce as persoas cara a unha progresiva 
deshumanización. 

CMCCT 

 
3º ESO 

 

B4.1. Xustificar racionalmente a necesidade dos valores e 
principios éticos contidos na DUDH, como fundamento 
universal das democracias durante os séculos XX e XXI, 
destacando as súas características e a súa relación cos 
conceptos de "Estado de dereito" e "división de poderes". 

VEB4.1.1. Fundamenta racionalmente e eticamente a elec-
ción da democracia como un sistema que está por riba 
doutras formas de goberno, polo feito de incorporar nos 
seus principios os valores éticos sinalados na DUDH.  

CSC 

 VEB4.1.2. Define o concepto de "Estado de dereito" e esta- CCL 
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blece a súa relación coa defensa dos valores éticos e cívi-
cos na sociedade democrática. 

 

VEB4.1.3. Describe o significado dos seguintes conceptos e 
establece a relación entre eles: democracia, ci-
dadán/cidadá, soberanía, autonomía persoal, igualdade, 
xustiza, representatividade, etc. 

CCL 

 

VEB4.1.4. Explica a división de poderes proposta por Mon-
tesquieu e a función que desempeñan o poder lexislativo, 
o executivo e o xudicial no Estado democrático, como ins-
trumento para evitar o monopolio do poder político e como 
medio que permite aos cidadáns e ás cidadás o control do 
Estado. 

CSC 

B4.2. Recoñecer a necesidade da participación activa dos 
cidadáns e das cidadás na vida política do Estado coa fi-
nalidade de evitar os riscos dunha democracia que viole 
os dereitos humanos. 

VEB4.2.1. Asume e explica o deber moral e civil que teñen 
os cidadáns e as cidadás de participar activamente no 
exercicio da democracia, coa finalidade de que se respec-
ten os valores éticos e cívicos no seo do Estado. 

CSC 

 

VEB4.2.2. Define a magnitude dalgúns dos riscos que exis-
ten nos gobernos democráticos cando non se respectan 
os valores éticos da DUDH (dexeneración en demagoxia, 
ditadura das maiorías, escasa participación cidadá, etc.) e 
formula posibles medidas para evitalos. 

CSC 
CSIEE 

B4.3. Coñecer e valorar os fundamentos da Constitución 
española de 1978, identificando os valores éticos dos que 
parte e os conceptos preliminares que establece. 

VEB4.3.1. Identifica e aprecia os valores éticos máis salien-
tables nos que se fundamenta a Constitución española, e 
sinala a orixe da súa lexitimidade e a súa finalidade, me-
diante a lectura comprensiva e comentada do seu preám-
bulo. 

CCL 
CSC 

 

VEB4.3.2. Describe os conceptos preliminares delimitados 
na Constitución española e a súa dimensión ética (nación 
española, pluralidade ideolóxica ou papel e funcións atri-
buídas ás Forzas Armadas), a través da lectura compren-
siva e comentada dos artigos 1 ao 9. 

CCL 

B4.4. Amosar respecto pola Constitución española e identifi- VEB4.4.1. Sinala e comenta a importancia dos "dereitos e CSC 
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car nela, mediante unha lectura explicativa e comentada, 
os dereitos e os deberes do individuo como persoa e ci-
dadán ou cidadá, apreciando a súa adecuación á DUDH, 
coa finalidade de asumir de xeito consciente e responsa-
ble os principios de convivencia que ben rexer no Estado 
español. 

as liberdades públicas fundamentais da persoa" estableci-
dos na Constitución: liberdade ideolóxica, relixiosa e de 
culto; carácter aconfesional do Estado; dereito á libre ex-
presión de ideas e pensamentos; e dereito á reunión polí-
tica e á libre asociación, e os seus límites. 

B4.5. Sinalar e apreciar a adecuación da Constitución espa-
ñola aos principios éticos definidos pola DUDH, mediante 
a lectura comentada e reflexiva dos "dereitos e deberes 
dos cidadáns" (artigos do 30 ao 38) e dos "principios reito-
res da política social e económica" (artigos do 39 ao 52). 

VEB4.5.1. Coñece e aprecia na Constitución española a súa 
adecuación á DUDH, e sinala os valores éticos en que se 
fundamentan os dereitos e os deberes dos cidadáns e das 
cidadás, así como os principios reitores da política social e 
económica. 

CSC 

 
VEB4.5.2. Explica e asume os deberes cidadáns que esta-

blece a Constitución, e ordénaos segundo a súa importan-
cia, xustificando a orde elixida.  

CCL 
CSIEE 

 

VEB4.5.3. Achega razóns para xustificar a importancia que 
ten, para o bo funcionamento da democracia, o feito de 
que os cidadáns as cidadás sexan conscientes non só dos 
seus dereitos, senón tamén das súas obrigas como un de-
ber cívico, xurídico e ético. 

CSC 

 

VEB4.5.4. Recoñece a responsabilidade fiscal dos cidadáns 
e da cidadás, e a súa relación cos orzamentos xerais do 
Estado como un deber ético que contribúe ao desenvol-
vemento do ben común. 

CSC 

B4.6. Coñecer e valorar os elementos esenciais do Estatuto 
de autonomía de Galicia segundo aparece no seu título 
preliminar e no título primeiro, capítulos I e II. 

VEB4.6.1. Sinala e comenta, a través do traballo colaborati-
vo, os elementos esenciais do Estatuto de autonomía de 
Galicia recollidos no seu título preliminar. 

CAA 
CSC 

 
VEB4.6.2. Identifica e valora as características sinaladas no 

título I sobre o "poder galego". 
CCL 

 
VEB4.6.3. Identifica e valora as funcións e as características 

do Parlamento sinaladas no capítulo I, e da Xunta e a súa 
Presidencia, segundo o capítulo II. 

CCL 

B4.7. Coñecer os elementos esenciais da UE, analizan- VEB4.7.1. Describe a integración económica e política CSC 
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do os beneficios recibidos e as responsabilidades ad-
quiridas polos estados membros e a súa cidadanía, 
coa finalidade de recoñecer a súa utilidade e os logros 
alcanzados por esta. 

da UE, o seu desenvolvemento histórico desde 1951, 
os seus obxectivos e os valores éticos nos que se 
fundamenta, de acordo coa DUDH. 

 

VEB4.7.2. Identifica e aprecia a importancia dos logros 
alcanzados pola UE e o beneficio que estes supuxeron 
para a vida dos cidadáns e das cidadás (anulación de 
fronteiras e restricións alfandegueiras, libre circula-
ción de persoas e capitais, etc.), así como as obrigas 
adquiridas en diferentes ámbitos (económico, político, 
da seguridade e a paz, etc.). 

CSC 

B5.1. Sinalar a vinculación entre a ética, o dereito e a 
xustiza, a través do coñecemento das súas semellan-
zas, diferenzas e relacións, e analizar o significado 
dos termos de legalidade e lexitimidade. 

VEB5.1.1. Busca e selecciona información en páxinas 
web, para identificar as diferenzas, semellanzas e 
vínculos existentes entre a Ética e o Dereito, e entre a 
legalidade e a lexitimidade, elaborando e presentando 
conclusións fundamentadas. 

CAA 
CD 

B5.2. Explicar o problema da xustificación das normas 
xurídicas, a través da análise das teorías do dereito 
natural ou iusnaturalismo, o convencionalismo e o po-
sitivismo xurídico, identificando a súa aplicación no 
pensamento xurídico de determinados/as filósofos/as, 
coa finalidade de ir conformando unha opinión argu-
mentada sobre a fundamentación ética das leis. 

VEB5.2.1. Elabora en grupo unha presentación con so-
porte dixital sobre a teoría iusnaturalista do dereito, o 
seu obxectivo e as súas características, identificando 
na teoría de Locke un exemplo desta no que se refire á 
orixe das leis xurídicas, a súa validez e as funcións 
que lle atribúe ao Estado. 

CD 
CSC 

 

VEB5.2.2. Destaca e valora, no pensamento sofista, a 
distinción entre "physis" e "nomos", describindo a 
súa contribución ao convencionalismo xurídico, e ela-
bora conclusións argumentadas arredor deste tema. 

CCEC 

 

VEB5.2.3. Analiza información sobre o positivismo 
xurídico de Kelsen, nomeadamente no relativo á vali-
dez das normas e dos criterios que utiliza, especial-
mente o de eficacia, e a relación que establece entre a 
ética e o dereito. 

CCEC 
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VEB5.2.4. Recorre ao espírito emprendedor e á iniciativa 
persoal para elaborar unha presentación con medios 
informáticos, en colaboración co grupo, comparando 
as tres teorías do dereito e explicando as súas con-
clusións.  

CAA 
CD 

CSIEE 

B5.3. Analizar o momento histórico e político que im-
pulsou a elaboración da DUDH e a creación da ONU, 
coa finalidade de entendela como unha necesidade do 
seu tempo, cuxo valor continúa vixente como funda-
mento ético universal da lexitimidade do dereito e dos 
estados. 

VEB5.3.1. Explica a función da DUDH como un código 
ético recoñecido polos países integrantes da ONU, coa 
finalidade de promover a xustiza, a igualdade e a paz 
en todo o mundo. 

CSC 

 

VEB5.3.2. Contrasta información dos acontecementos 
históricos e políticos que orixinaron a DUDH, entre 
eles o uso das ideoloxías nacionalistas e racistas que 
defendían a superioridade duns homes sobre outros, 
chegando ao estremo do Holocausto xudeu, así como 
a discriminación e o exterminio de todas as persoas 
que non pertencesen a unha determinada etnia, a un 
modelo físico, a unha relixión, a unhas ideas políticas, 
etc. 

CAA 

 
VEB5.3.3. Sinala os obxectivos da creación da ONU e a 

data en que se asinou a DUDH, e valora a importancia 
deste feito para a historia da humanidade. 

CCEC 

B5.4. Interpretar e apreciar o contido e a estrutura inter-
na da DUDH, coa finalidade de coñecela e propiciar o 
seu aprecio e respecto. 

VEB5.4.1.Constrúe un esquema sobre a estrutura da 
DUDH, que se compón dun preámbulo e 30 artigos que 
poden clasificarse da seguinte maneira: 
Os artigos 1 e 2 refírense aos dereitos inherentes a to-

das as persoas: a liberdade, a igualdade, a fraterni-
dade e a non-discriminación. 

Os artigos do 3 ao 11 refírense aos dereitos indivi-
duais. 

Os artigos do 12 ao 17 establecen os dereitos do indi-

CAA 
CCL 
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viduo en relación coa comunidade. 
Os artigos do 18 ao 21 sinalan os dereitos e as liber-

dades políticas. 
Os artigos do 22 ao 27 céntranse nos dereitos econó-

micos, sociais e culturais. 
Finalmente, os artigos do 28 ao 30 refírense á interpre-

tación de todos eles, ás condicións necesarias para 
o seu exercicio e aos seus límites. 

 

VEB5.4.2. Elabora unha campaña, en colaboración co 
grupo, coa finalidade de difundir a DUDH como fun-
damento do dereito e a democracia, no seu medio es-
colar, familiar e social.  

CCEC 
CSC 

CSIEE 

B5.5. Comprender o desenvolvemento histórico dos de-
reitos humanos como unha conquista da humanidade  

VEB5.5.1. Describe os feitos máis influentes no desen-
volvemento histórico dos dereitos humanos da primei-
ra xeración (dereitos civís e políticos), da segunda 
xeración (económicos, sociais e culturais) e da tercei-
ra (dereitos dos pobos á solidariedade, ao desenvol-
vemento e á paz). 

CCEC 

B5.6. Avaliar, utilizando o xuízo crítico, a magnitude dos 
problemas aos que se enfronta a aplicación da DUDH. 

VEB5.6.1. Investiga mediante información obtida en dis-
tintas fontes, sobre os problemas e os retos da aplica-
ción da DUDH, no que se refire ao exercicio de derei-
tos civís (destacando os problemas relativos á intole-
rancia, a exclusión social, a discriminación da muller, 
a violencia de xénero e a existencia de actitudes como 
a homofobia, o racismo, a xenofobia, o acoso laboral e 
escolar, etc.) e dos dereitos políticos (guerras, terro-
rismo, ditaduras, xenocidio, refuxiados/as políticos/as, 
etc.). 

CAA 
CD 

CSC 

B6.1. Recoñecer que existen casos en que a investiga-
ción científica non é neutral, senón que está determi-
nada por intereses políticos, económicos, etc., me-
diante a análise da idea de progreso e a súa interpre-

VEB6.1.1. Obtén e selecciona información, traballando 
en colaboración, dalgúns casos nos que a investiga-
ción científica e tecnolóxica non foi guiada nin é com-
patible cos valores éticos da DUDH, xerando impactos 

CAA 
CD 

CMCCT 
CSC 
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tación equivocada, cando os obxectivos non respec-
tan un código ético fundamentado na DUDH. 

negativos nos ámbitos humano e ambiental, sinalando 
as causas. 

 

VEB6.1.2. Diserta, colaborando en grupo, sobre a idea 
de progreso na ciencia e a súa relación cos valores 
éticos, o respecto á dignidade humana e o seu medio, 
e elabora e expón conclusións. 

CCL 
CMCCT 

 

VEB6.1.3. Selecciona e contrasta información, colabo-
rando en grupo, sobre algunhas das ameazas da apli-
cación indiscriminada da ciencia e a tecnoloxía para o 
contorno ambiental e para a vida (explotación descon-
trolada dos recursos naturais, destrución de hábitats, 
contaminación química e industrial, choiva ácida, 
cambio climático, desertificación, etc.). 

 
 
 

CCL 
CMCCT 
CSIEE 

 
4º ESO 

 

B1.1. Interpretar e valorar a importancia da dignidade da 
persoa como o valor do que parte e no que se fundamenta 
a DUDH, subliñando os atributos inherentes á natureza 
humana e os dereitos inalienables e universais que deri-
van dela, como o punto de partida sobre o que deben xirar 
os valores éticos nas relacións humanas a nivel persoal, 
social, estatal e universal. 

VEB1.1.1. Identifica a orixe dos dereitos inalienables e uni-
versais que establece a DUDH na dignidade do ser huma-
no en tanto que persoa e os atributos inherentes á súa na-
tureza. 

CSC 

 
VEB1.1.2. Identifica na DUDH os atributos esenciais do ser 

humano: razón, conciencia e liberdade. 
CCL 

 

VEB1.1.3. Relaciona adecuadamente os termos e as expre-
sións seguintes, que se utilizan na DUDH: dignidade da 
persoa, fraternidade, liberdade humana, trato digno, xuízo 
xusto, trato inhumano ou degradante, detención arbitraria, 

CAA 
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presunción de inocencia, discriminación, violación de de-
reitos, etc. 

B2.1. Explicar, baseándose na DUDH, os principios que 
deben rexer as relacións entre a cidadanía e o Estado, 
co fin de favorecer o seu cumprimento na sociedade 
en que viven. 

VEB2.1.1. Comenta, segundo o establecido pola DUDH 
nos artigos do 12 ao 17, os dereitos do individuo que o 
Estado debe respectar e fomentar, nas relacións exis-
tentes entre ambos. 

CCL 

 

VEB2.1.2. Explica os límites do Estado que establece a 
DUDH nos artigos do 18 ao 21, ao determinar as liber-
dades dos cidadáns e das cidadás que este debe pro-
texer e respectar. 

CCL 

 

VEB2.1.3. Elabora unha presentación con soporte in-
formático e audiovisual que ilustre os contidos máis 
sobresalientes tratados no tema, e expón as súas 
conclusións de xeito argumentado. 

CCL 
CD 

CSIEE 

B2.2. Explicar en que consiste a socialización global e a 
súa relación cos medios de comunicación masiva, va-
lorando os seus efectos na vida e no desenvolvemen-
to moral das persoas e da sociedade, e reflexionar 
acerca do papel que deben ter a ética e o Estado en re-
lación con este tema.  

VEB2.2.1. Describe e avalía o proceso de socialización 
global, mediante o que se produce a interiorización de 
valores, normas, costumes, etc. 

CCEC 
CCL 

 

VEB2.2.2. Sinala os perigos que encerra o fenómeno da 
socialización global se se desenvolve á marxe dos va-
lores éticos universais, e debate acerca da necesidade 
de establecer límites éticos e xurídicos neste tema. 

CSC 

 

VEB2.2.3. Diserta acerca do impacto que teñen os medios 
de comunicación masiva na vida moral das persoas e da 
sociedade, expresando as súas opinións con rigor intelec-
tual. 

CCEC 
CCL 

 

VEB2.2.4. Valora a necesidade dunha regulación ética e 
xurídica en relación co uso de medios de comunicación 
masiva, respectando o dereito á información e á liberdade 
de expresión que posúen os cidadáns e as cidadás. 

CCEC 
CSC 
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B3.1. Recoñecer que a necesidade dunha regulación ética é 
fundamental no mundo actual de grandes e rápidos cam-
bios, debido á magnitude dos perigos aos que se enfronta 
o ser humano, polo que resulta necesaria a súa actualiza-
ción e a ampliación aos novos campos de acción da per-
soa, co fin de garantir o cumprimento dos dereitos huma-
nos. 

VEB3.1.1. Xustifica racionalmente e estima a importancia da 
reflexión ética no século XXI, como instrumento de protec-
ción dos dereitos humanos ante o perigo que poden repre-
sentar entes posuidores de grandes intereses políticos e 
económicos e grupos violentos, que teñen ao seu alcance 
armamento de grande alcance científico e tecnolóxico, ca-
paces de pór en grande risco os dereitos fundamentais da 
persoa. 

CSC 

 
VEB3.1.2. Sinala algúns dos novos campos aos que se 

aplica a ética (profesional, bioética, ambiente, economía, 
empresa, ciencia e tecnoloxía, etc.). 

CMCCT 
CSIEE 

B3.2. Comprender e apreciar a importancia que teñen para 
o ser humano do século XXI as circunstancias que o rode-
an, salientando os límites que lle impoñen e as oportuni-
dades que lle ofrecen para a elaboración do seu proxecto 
de vida, conforme os valores éticos que libremente elixe e 
que dan sentido á súa existencia. 

VEB3.2.1. Describe e avalía as circunstancias que no mo-
mento actual o/a rodean, identificando as limitacións e as 
oportunidades que se lle formulan desde as perspectivas 
social, laboral, educativa, económica, familiar, afectiva, 
etc., co obxecto de deseñar, a partir delas, o seu proxecto 
de vida persoal, determinando libremente os valores éticos 
que deben guialo/a. 

CSIEE 

B3.3. Distinguir os principais valores éticos nos que se fun-
damentan as éticas formais, establecendo a súa relación 
coa ética kantiana e sinalando a importancia que este filó-
sofo lle atribúe á autonomía da persoa como valor ético 
fundamental.  

VEB3.3.1. Define os elementos distintivos das éticas for-
mais e compáraos cos relativos ás éticas materiais. 

CCL 

 
VEB3.3.2. Explica as características da ética kantiana (for-

mal, universal e racional), así como a importancia da súa 
achega á ética universal. 

CCL 

 

VEB3.3.3. Aprecia, na ética kantiana, o seu fundamento na 
autonomía da persoa como valor ético esencial e a súa 
manifestación no imperativo categórico e as súas formula-
cións. 

CSC 

B3.4. Identificar a ética do discurso, de Habermas e de 
Apel como unha ética formal, que salienta o valor do 

VEB3.4.1. Identifica a ética do discurso como unha ética 
formal e describe en que consiste o imperativo ca-

CAA 
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diálogo e o consenso na comunidade, como procede-
mento para atopar normas éticas xustas. 

tegórico que formula, sinalando as similitudes e as di-
ferenzas que posúe co imperativo da ética de Kant. 

 

VEB3.4.2. Utiliza a súa iniciativa persoal e emprendedo-
ra para elaborar unha presentación con soporte in-
formático acerca das éticas formais, expresando e 
elaborando conclusións fundamentadas. 

CD 
CSIEE 

B4.1. Concibir a democracia non só como unha forma de 
goberno, senón como un estilo de vida cidadá, consciente 
do seu deber como elemento activo da vida política, cola-
borando na defensa e na difusión dos dereitos humanos 
tanto na súa vida persoal como na social. 

VEB4.1.1. Comprende a importancia que ten para a demo-
cracia e a xustiza, que os cidadáns e as cidadás coñezan 
e cumpran os seus deberes (defensa dos valores éticos e 
cívicos, coidado e conservación de todos os bens e servi-
zos públicos, participación na elección de representantes 
políticos/as, respecto e tolerancia á pluralidade de ideas e 
de crenzas, acatamento das leis e das sentenzas dos tri-
bunais de xustiza, pagamento dos impostos establecidos, 
etc.). 

CSC 

B4.2. Reflexionar acerca do deber da cidadanía e dos Esta-
dos de promover o ensino e a difusión dos valores éticos 
como instrumentos indispensables para a defensa da dig-
nidade e os dereitos humanos, ante o perigo que o fenó-
meno da globalización pode representar para a destrución 
do planeta e a deshumanización da persoa. 

VEB4.2.1. Diserta e elabora conclusións, en grupo, acerca 
das terribles consecuencias que pode ter para o ser 
humano o fenómeno da globalización, se non se establece 
unha regulación ética e política (egoísmo, desigualdade, 
interdependencia, internacionalización dos conflitos arma-
dos, imposición de modelos culturais determinados por in-
tereses económicos que promoven o consumismo e a 
perda de liberdade humana, etc.).  

CAA 
CSC 

 

VEB4.2.2. Comenta o deber ético e político que teñen todos 
os estados, ante os riscos da globalización, de tomar me-
didas de protección dos dereitos humanos, nomeadamen-
te a obriga de fomentar o ensino dos valores éticos e a 
súa vixencia, e a necesidade de respectalos en todo o 
mundo (deber de contribuír na construción dunha socieda-
de xusta e solidaria, fomentando a tolerancia, o respecto 
aos dereitos das demais persoas; honestidade, lealdade, 
pacifismo, prudencia, e mutua comprensión mediante o 

CSC 
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diálogo, a defensa e protección da natureza, etc.). 

B5.1. Apreciar a necesidade das leis xurídicas no Estado, 
para garantir o respecto aos dereitos humanos, e disertar 
acerca dalgúns dilemas morais nos que existe un conflito 
entre os deberes éticos, relativos á conciencia da persoa, 
e os deberes cívicos que lle impoñen as leis xurídicas. 

VEB5.1.1. Explica a finalidade e as características das leis 
xurídicas dentro do Estado e a súa xustificación ética, co-
mo fundamento da súa lexitimidade e da súa obediencia. 

CCL 

 

VEB5.1.2. Debate acerca da solución de problemas nos que 
hai un conflito entre os valores e principios éticos do indi-
viduo e os da orde civil, formulando solucións razoadas, 
en casos como os de desobediencia civil e obxección de 
conciencia. 

CCL 
CSIEE 

B5.2. Disertar acerca da teoría de Rawls baseada na 
xustiza como equidade e como fundamento ético do 
dereito, e emitir un xuízo crítico acerca dela. 

VEB5.2.1. Procura información en internet co fin de de-
finir os principais conceptos utilizados na teoría de 
Rawls e establece unha relación entre eles (posición 
orixinal e veo de ignorancia, criterio de imparcialidade 
e función dos dous principios de xustiza que propón). 

CAA 
CD 

 
VEB5.2.2. Realiza un xuízo crítico acerca da teoría de 

Rawls e explica a súa conclusión argumentada acerca 
dela.  

CCL 

B5.3. Valorar a DUDH como conxunto de ideais irrenun-
ciables, tendo presentes os problemas e as deficien-
cias na súa aplicación, especialmente no relativo ao 
ámbito económico e social, indicando a importancia 
das institucións e os/as voluntarios/as que traballan 
pola defensa dos dereitos humanos. 

VEB5.3.1. Xustifica racionalmente a importancia dos de-
reitos humanos como ideais para alcanzar polas so-
ciedades e os Estados, e recoñece os retos que aínda 
teñen que superar. 

CSC 

 

VEB5.3.2. Sinala algunha das deficiencias no exercicio 
dos dereitos económicos e sociais (pobreza, e falta de 
acceso á educación, á saúde, ao emprego, á vivenda, 
etc.). 

CSC 

 
VEB5.3.3. Emprende a elaboración dunha presentación, 

con soporte informático e audiovisual, acerca dalgun-
has institucións e voluntarios/as que, en todo o mun-

CCEC 
CD 

CSC 
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do, traballan pola defensa e respecto dos dereitos 
humanos: Organización das Nacións Unidas (ONU) e 
os seus organismos, como FAO, Organismo Interna-
cional de Enerxía Atómica (OIEA), Organización Mun-
dial da Saúde (OMS), Organización das Nacións Uni-
das para a Educación, a Ciencia e a Cultura (UNESCO), 
etc., organizacións non gobernamentais como Green-
peace, UNICEF, Cruz Vermella, Media Lúa Vermella, 
etc., así como o Tribunal Internacional de Xustiza, o 
Tribunal de Xustiza da Unión Europea, etc. 

B5.4. Entender a seguridade e a paz como un dereito reco-
ñecido na DUDH (no seu artigo 3) e como un compromiso 
dos españois e das españolas a nivel nacional e interna-
cional (preámbulo da Constitución española), identificando 
e avaliando o perigo das novas ameazas que xurdiron nos 
últimos tempos. 

VEB5.4.1. Diserta, en pequenos grupos, acerca da seguri-
dade e a paz como un dereito fundamental das persoas, e 
aprecia a súa importancia para o exercicio do dereito á vi-
da e á liberdade, elaborando e expresando as súas con-
clusións (artigo 3 da DUDH).  

CCL 

 

VEB5.4.2. Toma conciencia do compromiso dos españois e 
das españolas coa paz, como unha aspiración colectiva e 
internacional recoñecida na Constitución española, e 
rexeita a violación dos dereitos humanos, amosando soli-
dariedade coas vítimas da violencia.  

CSC 

 

VEB5.4.3. Emprende a elaboración dunha presentación, con 
soporte audiovisual, sobre algunhas das novas ameazas 
para a paz e a seguridade no mundo actual (terrorismo, 
desastres ambientais, catástrofes naturais, mafias interna-
cionais, pandemias, ataques cibernéticos, tráfico de armas 
de destrución masiva, de persoas e de órganos, etc.). 

CD 
CSC 

B5.5. Coñecer a misión atribuída na Constitución espa-
ñola ás Forzas Armadas e a súa relación cos compro-
misos que España ten cos organismos internacionais 
a favor da seguridade e a paz, reflexionando acerca da 
importancia do dereito internacional para regular e li-

VEB5.5.1. Coñece, analiza e asume como cidadán ou 
cidadá os compromisos internacionais realizados por 
España en defensa da paz e a protección dos dereitos 
humanos, como membro de organismos internacio-
nais (ONU, OTAN, UE, etc.). 

CSC 
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mitar o uso e as aplicación da forza e do poder. 

 

VEB5.5.2. Explica a importancia da misión das forzas 
armadas (artigo 15 da lei de defensa nacional) en ma-
teria de defensa e seguridade nacional, de dereitos 
humanos e de promoción da paz, e a súa contribución 
en situacións de emerxencia e axuda humanitaria, tan-
to nacionais como internacionais. 

CSC 

 

VEB5.5.3. Analiza as consecuencias dos conflitos ar-
mados a nivel internacional, apreciando a importancia 
das organizacións internacionais que promoven e vix-
ían o cumprimento dun dereito internacional funda-
mentado na DUDH. 

CSC 

B6.1. Identificar criterios que permitan avaliar, de xeito críti-
co e reflexivo, os proxectos científicos e tecnolóxicos, co 
fin de valorar a súa idoneidade en relación co respecto aos 
dereitos e valores éticos da humanidade. 

VEB6.1.1. Utiliza información de forma selectiva para atopar 
algúns criterios que cumpra ter en conta para estimar a 
viabilidade de proxectos científicos e tecnolóxicos, consi-
derando a idoneidade ética dos obxectivos que pretenden 
e a avaliación dos riscos e as consecuencias persoais, so-
ciais e ambientais que a súa aplicación poida ter. 

CAA 
CMCCT 

CSC 
CSIEE 

B6.2. Estimar a necesidade de facer cumprir unha ética de-
ontolóxica a científicos/as, tecnólogos/as e outros/as pro-
fesionais. 

VEB6.2.1. Comprende e explica a necesidade de apoiar a 
creación e o uso de métodos de control, e a aplicación 
dunha ética, fomentando a aplicación dos valores éticos 
no mundo laboral, financeiro e empresarial. 

CMCCT 
CSC 

CSIEE 
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2.  AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

Os criterios de avaliación recollidos neste apartado son comúns a todas materias impartidas polo 

Departamento de Xeografía e Historia.  

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

 
Avaliación 

Procedementos: revisión e valoración das producións do alumnado, 

exercicios, comentarios, traballos de investigación, presentacións por video-

conferencia ou gravadas en vídeo. 

Instrumentos: Rúbricas específicas (están recollidas na programación do 

Departamtento), resolución de exercicios, tarefas individuais ou en grupo 

(escritas, orais, audiovisuais...) e cuestionarios. 

 
Cualificación final 

En coherencia coa Orden EFP/365/2020, de 22 de abril,  e  coas Instrucións da 

Dir. Xeral de Edu. F.P. e I.E., do 27 de 

abril, que establecen que en ningún caso a 3º avaliación poderá minorar os 

resultados obtidos nas avaliacións anteriores, a cualificación da 3º avaliación 

será resultado da media aritmética das cualificacións obtidas na 1º e 2º 

avaliación. A esta nota poderá sumárselle até un máximo de 1 punto (10%) 

pola realización de tarefas de ampliación entregadas durante o 3º trimestre. 

A nota da 3º avaliación será a cualificación final da materia. Manterase o 

mesmo sistema de redondeo recollido na programación de referencia do 

Departamento. 

Alumnado con cualificación negativa na 1º e 2º avaliación: 

- Para o alumnado que teña avaliación negativa nunha das dúas avaliacións 

(1º ou 2º),  a nota da 3º avaliación, e polo tanto a cualificación final da 

materia, será resultado da media aritmética da nota da avaliación aprobada e a 

cualificación obtida nas actividades de recuperación da avaliación 

suspensa realizadas durante o 3º trimestre. Igualmente, a esta nota poderá 

sumárselle até un máximo de 1 punto (10%) pola realización de tarefas de 

ampliación realizadas no 3º trimestre.  

- Naqueles casos, nos que o/a alumno/a teña avaliación negativa nas dúas 

avaliacións (1º e 2º), a nota da 3º avaliación e polo tanto, a cualificación 

final da materia, será resultado da media aritmética das dúas notas obtidas 

da cualificación das actividades de recuperación da 1º e 2º avaliación 

realizadas durante o 3º trimestre. Igualmente, a esta nota poderá sumárselle 

até un máximo de 1 punto (10%) pola realización de tarefas de ampliación 

realizadas no 3º trimestre. 

- A cualificación das actividades de recuperación de cada avaliación 

obterase a partir da media aritmética das tarefas de recuperación realizadas 

polo alumnado no 3º trimestre, deseñadas en coherencia cos estándares 

seleccionados como imprescindibles no punto 1 deste documento.    
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Proba 

extraordinaria de 
setembro 

- Co obxectivo de facilitar o traballo de preparación da materia, o profesorado 

entregará ao alumnado un caderno de traballo cos contidos mínimos 

traballados na 1ª e a 2ª  avaliación (o documento tamén estará accesible na 

aula virtual do centro, no curso da materia correspondente). 

-A cualificación final extraordinaria de setembro se 

obterá a partir da avaliación deste caderno de traballo. Esta cualificación final 

poderá verse incrementada até 1 punto coa realización das tarefas de 

ampliación da 3ª avaliación. 

- O alumnado terá a opción de substituír a entrega do caderno pola 

realización dunha proba específica cos mesmos contidos. Se a situación 

sanitaria non permite a realización da proba de xeito presencial, o alumnado 

poderá ser convocado a unha proba telemática. 

 
 

Alumnado con 
materia pendente 

Metodoloxía: nestes casos, a preparación da materia se centra no estudo e 

realización dun caderno de traballo específico con actividades de 

recuperación sobre os contidos mínimos da materia a recuperar. Ata o 

momento da declaración do estado de alarma, o alumnado tivo reunións 

periódicas co profesorado do Departamento para comunicarlle os criterios de 

cualificación, así como para resolver dúbidas das tarefas e realizar probas 

prácticas. A partir da declaración do estado de alarma, o seguimento do 

traballo do alumnado realizouse por medios telemáticos con comunicacións 

por correo electrónico, videoconferencias (Cisco Webex) e coa aula virtual 

do centro, onde o alumnado disposición dun curso específico para a 

preparación das materias pendentes. 

Procedementos: revisión e valoración das producións do 

alumnado. 

Instrumentos: caderno de traballo e probas específicas. 

Criterios de avaliación: grao mínimo dos estándares de aprendizaxe 

recollidos no punto 4 da programación do Departamento.  

Criterios de cualificación:  

A cualificación final da materia será a nota obtida na avaliación das 

actividades do caderno de traballo. A data límite de entrega será o 26 de 

maio.  En caso de non entregar as actividades ou obter avaliación negativa 

nas mesmas, o/a alumno/a será convocado para realización dunha proba 

escrita presencial de recuperación, se a situación sanitaria non o permite, 

esta será substituída por unha proba telemática.  
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3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 

3.1 METODOLOXÍA E  RECURSOS 

Segundo se  recolle nas  Instrucións da Dir. Xeral de Educación F.P. e I.E., do 27 de 

abril,  durante o 3º trimestre escolar o tratamento metodolóxico das materias impartidas deben 

axustarse ás necesidades dun aprendizaxe non presencial que priorice unha aprendizaxe autónoma 

mediante actividades globalizadoras e interdisciplinares. A continuación se concretan:  metodoloxía, 

recursos e tipoloxía de actividades específicas por materia e curso, coherentes con tal fin.   

 
METODOLOXÍA E RECURSOS 

 
Metodoloxía 

 - Seguindo os principios anteriormente mencionados, a metodoloxía empregada 

polo profesorado do Departamento é unha combinación de técnicas expositivas 

(explicacións do/a docente e presentacións do alumnado) e indagatorias 

(pequenas investigacións, retos, pescudas de información,..), tratando de que o 

alumnado constrúa o seu propio coñecemento (CAA) empregando de forma 

significativa as TIC (CD).  

- En todas as materias do Departamento o profesorado imparte con cada grupo 

unha sesión de clase semanal por videoconferencia. Esas sesións son  

destinadas a explicar cuestións teóricas máis complexas, resolver dúbidas e 

realizar actividades co alumnado (exercicios, presentacións, debates..). 

- O seguimento da realización das actividades farase de xeito individualizado, 

contactando vía correo electrónico co alumnado, tanto para a corrección  de 

tarefas como para resolver posibles dúbidas. 

- Os/as titores/as son informados regularmente do traballo realizado polo 

alumnado mediante un documento tipo excel, facilitado pola xefatura de estudos 

do centro, no que o profesorado indica o grado de realización das tarefas 

entregadas polo alumno/a en cada materia. 

 
Recursos 

 

-Nas comunicacións co alumnado se empregan: a aplicación Cisco Webex para 

realizar as videoconferencia; o correo electrónico para as comunicacións 

individuais e o servizo de mensaxería da plataforma Abalar coas familias; a 

aplicación de google Drive para compartir apuntes e revisar tarefas e o 

Instragram de Meteobizocas, que pola súa inmediatez, permite realizar avisos 

ou compartir vídeos e recursos relacionados cos contidos de Xeografía.  

- Todas as materias do Departamento dispoñen dunha sección na aula virtual do 

centro destinada a presentar: contidos da materia, instrucións para a realización 

das actividades, titoriais e vídeos explicativos cos que facilitar unha aprendizaxe 

autónoma no/a alumno/a 

- No deseño das actividades se combinan os recursos propios do ámbito das 

Ciencias Sociais (textos históricos, artigos de prensa, imaxes de obras de arte de 

distintos estilos, gráficos, documentais,...) con recursos TIC que no aprendizaxe 

non presencial gañan en importancia: mapas, cronoloxías e unha gran variedade 

de exercicios interactivos deseñados coa aplicación Educaplay, cuestionarios 

con Kahoot e Educaplay; cronoloxías con Timeline e esquemas e mapas 

conceptuais con Cmap tools e Giffl.  
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3.2 ACTIVIDADES: RECUPERACIÓN, REFORZO E AMPLIACIÓN 

Na seguinte táboa se concretan as actividades de recuperación, reforzo e ampliación 

desenvolvidas neste tecer trimestre en cada unha das materia impartidas polo Departamento a partir 

dos estándares recollidos no punto 1 deste documento.  

No caso das materias de Valores Éticos e Cultura Clásica, só se inclúen actividades de ampliación, 

xa que non hai ningún/ha alumno/a coa materia suspensa na 1º e 2º avaliación ou con necesidade de 

reforzo educativo. 

 
ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS NO 3º TRIMESTRE 

 
Xeografía e 

Historia 
1º ESO 

De recuperación e reforzo:  
-Actividades de síntese (resumos, esquemas, mapas conceptuais, táboas 

comparativas, exercicios de definicións e relacións de conceptos).  

-Exercicios de ordenación cronolóxica (completar e deseñar cronoloxías) 

- Comentario guiado de fontes históricas escritas, gráficas e iconográficas. 

- Exercicios interactivos  de mapas físicos. 

- Exercicios sobre cartografía e coordenadas xeográficas. 

- Cuestionarios a partir da visualización de clips de vídeos. 

De ampliación:  
- Elaboración e exposición de investigacións e informes empregando fontes 

diversas. 

- Elaboración e presentación de mapas visuais a partir dos contidos do libro de 

texto. 

- Cuestionarios a partir da visualización de clips de vídeo. 

- Actividades interdisciplinares en colaboración con outros Departamentos. 

 
Xeografía e 

Historia 
2º ESO 

De recuperación e reforzo:  
- Exercicios de definición de termos históricos e artísticos. 

- Comentarios guiados de textos históricos. 

- Actividades de verdadeiro e falso.  

-Actividades de recoñecemento de elementos da arte medieval, diferenciando entre 

os principais estilos.  

- Comentario guiados de mapas xeográficos e climáticos.  

De ampliación:  
- Tipoloxías de actividades semellantes ao apartado anterior pero cun grao de 

dificultade e autonomía  maior,  deseñados a partir dos estándares xa impartidos  

ou dos de ampliación da 3ª avaliación (identificados en cor azul no apartado 1). 

- Actividades interdisciplinares en colaboración con outros Departamentos. 

 
Xeografía e 

Historia 
3º ESO 

De recuperación e reforzo: 
- Comentarios guiados de textos da época moderna. 

- Comentarios guiados de obras de arte renacentistas e barrocas. 

- Esquematización das características do Humanismo. 

- Cuestionario sobre as civilizacións precolombinas. 

De ampliación:  
-Lectura e compresión de artigos de prensa relativos aos problemas da 

globalización. 

- Visualización e realización de cuestionarios de vídeos sobre as fontes de enerxía 

e os seus problemas. 

- Actividades interdisciplinares en colaboración con outros Departamentos. 
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Xeografía e 
Historia 
4º ESO 

De recuperación e reforzo:  
-Actividades de síntese (resumos, esquemas, mapas conceptuais, táboas 

comparativas, exercicios de definicións e relacións de conceptos).  

-Exercicios de ordenación cronolóxica (completar e deseñar cronoloxías) 

-Comentario guiado de fontes históricas escritas, gráficas e iconográficas. 

-Elaboración e exposición de investigacións e informes empregando fontes 

diversas. 
De ampliación:  
- Elaboración e exposición de investigacións e informes empregando fontes 

diversas (A guerra total: comparativa entre a I e II GM) . 

- Elaboración e presentación de mapas visuais a partir dos contidos do libro de 

texto sobre o fascismo e o nazismo. 

- Cuestionarios a partir da visualización de clips de vídeo. 

- Preparación de debates sobre cuestións históricas e temas de actualidade (estudo 

comparado da crise económica do 1929 e o 2008).  

- Actividades interdisciplinares en colaboración con outros Departamentos. 

 

 
Cultura 
Clásica 

(3º ESO) 

De ampliación:  
- Actividade de lectura (O persa. Plauto) 

- Comentarios guiados de fontes históricas escritas, gráficas e iconográficas da   

cultura grecorromana 

- Cuestionarios a partir da visualización de clips de vídeo e podcast. 

- Preparación de debates sobre cuestións históricas.  

- Actividades interdisciplinares en colaboración con outros Departamentos. 

 

 
Economía 
(4ºESO) 

De recuperación e reforzo:  
- Exercicios sobre os distintos modelos económicos. 

- Comentarios guiados de gráficos económicos. 

- Actividade sobre a influencia do comportamento individual na economía. 

De ampliación:  
- Actividade sobre a inflación. 

- Actividade sobre o desemprego. 

- Elaboración e deseño dun cadro resumo sobre as diferenzas entre os principais 

impostos. 

- Actividades interdisciplinares en colaboración con outros Departamentos. 

 
Valores Éticos 

(1º, 2º, 3º e 
4º da ESO) 

De ampliación:  
- Realización de fichas didácticas sobre películas e documentais. 

- Actividades interdisciplinares en colaboración con outros Departamentos. 
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4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

 

 
METODOLOXÍA E RECURSOS 

 
Información ao 

alumnado e ás 

familias 
 

  

O profesorado informará ao alumnado de todas as novidades respecto 

ao desenvolvemento das clases, criterios de avaliación, cualificación e 

recuperación a través do correo electrónico e as videoconferencias 

semanais.  

 

 
Publicidade 

 

 

A adaptación da programación do curso será publicada na web do 

centro e se mandará aviso vía Abalar ás familias do alumnado. 

 

 

O Grove, 17 de maio de 2020. 

O  profesorado do Departamento: 

Iria Vaz Hervella.                      Pedro Costas Comesaña. 

 


